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reverendíssimo senhor.

EGJJNDA vez tinhajã fã'

hido a luz, parte das obras do

T)outor Fr.Bernardo de Brit •

to, Monje daOrdem de S.Ber:,

nardo de 'Portugal, Cbronifta,

mor do mefmo Reyno , ^ da^

me[ma Ordem , comofe vê nos dousTomos das

Monarquias Lufitanas,que no annode 1 690.

fe imprimirão nefta Cidade deLisboa na Im^.

preJJaÕCraesbeeckianajambas efiasprimej-.

ras duas partes fe dirigirão àMagefiade do

Sereniffimo Senhor Rey 2). Teâro II. que na-,

quelie tempo reynava. O motivo, que teve o

Impreffor para dar fegunda vez à ejlampa

aquelles àous volumes , foy afalta que havia.^

delies
,
para que a todosfeparticipajje a noti'.

cia àas heroycasfaçanhas , ^ reaesproezas

dosMonarcasT*ortuguezes. EJlefoy também
ofim,porq aquella Oficinafez na 'Dedicato-

.ksisi
'^'^) ria



ria da Eflampa aquelle Realohfequlo à Ma-
geftade reynante. Com o mefmofimmerefoht
a imprimir nejia Real Officina a Chronica

àe Cifter , compofta pelo mejmo Author das

Monarquias ^ para que a todos fe communi-

que também a Hijloria das heroycas acções^

^ 'virtudes :, quefe comprehendem nas vidas

dos Monjes^naÔfóda Congregação de S.Ber'

nardo de Tortugal> masgeralmente de todas

asTrovincias mais remotas ,^ ainda muj-

tas noticiasdo Rejno: ô^ como na Republica

dos Regulares faõ os Trelados osfeusfobera-

nos ,pori/]o me determinej a dirigir a V. Se-

nhoria Reverendiffima efta Jegunda EâifaÕ

dafua Chronica de Cijier , attendendo a que

a dignidade que lograde D.Abbade Geralda

fagrada Congregação de S. Bernardo y fácil',

mente o conflitue "Principe da Monarquia

Ciflercienje , pois naõjóje revefle com os Ti-

íulos, quepor Âbbade deAlcobaça logra^mas

fe orna com asvirtudes , capacidade , ^pru-
dência} comqueanatureza o dotou;^por naÕ

offender a modeflia de F. Senhoria R'!'' paffo

emftlencioasprerogativaSy que lhe venero,^

De Vofía Senhoria R everendifliniS^íi'^ <. ^ • J^

PASCOAL DA SYLVA.



PROLOGODO AUTHOR
AOS LEYTORES,

EiSM QVE SE DA' HU^5MA SD^JM^iA%IA
^ela^aõdas coufas , que fe tratão nejla T^rimejra l^arte da

Chronica da Ordem de Cijler.

TODOS os males dâ ventura ^ que podem contrariar

feiísbens aos homens que vivem na terra, chamava o

Chriffcianiííím.o Filoíofo Eneas Gazcu azas da bem-

aventurança : fe nao à morte da fama , em que achava

mil annos para os vivos, Ôc nenhum proveyto para os

mortos : ôc nao fem grande caufa , porque na. falta das ri-

quezas temporaes ha caminho para fe enriquecer huma alma das do el-

pirico : na perfepuiçao dos inimigos modo de fazer hum animo conílan^

te , ôc acautelado nos perigos : das doenças, que debilitaSo corpo , fe faz

huminílrumento de guerra para alcançar vitoria dos vicios : do defam-

paro de amigos , Ôc parentes tomaó os honens motivo para fe abraçar

com Deos , ôc intereílar neíla troca hum panho tao avantejado , quanto

o fica fendo o Creador da creatura ; & finalmente nao ha revés de for-

tuna contraria neftas breves felicidades da terra, de que fe nao poílaoti*»

rar mil proveytofos intereífes para a alma. Só no mal da fama , & no ef»

quecimento das coufas dignas de memoria , ha infinitas perdas irrecupe-

ráveis ,& nenhum intereíte em todas ellas
5
porque nao fomente fetira-

luftre ao bem com o efquecimento dellc; mas o proveyto , q pôde recref-

cer em todos o que o fabem com fua imitação. Ifto choravaó os Filoío-

fos antigos em feus efcritos. Para naó cahir neíle mal fe occupàrao os

Reys do Egypto no edifício daqucllas monftruofasPyramides taó decan-

tadas dos Poetas. Os Emperadores Romanos nos Coliféos,Naumaquías,

ôc Anficheatros : ôc os Godos para fó haver lembrança fua , na deftruiçao

de todas eftas grandezas ; mas como eraõ fipfuras mudas , ôc pregoeyros

fcm voz eftes, a que encomendavao fua fama , pofto que com feu filen-

cio nos moftraífem grandes merecimentos de gloria , encubriao o nome
particular de feus Authorcs nafepultura p^eral da antiguidade ; & aflim

quando vemos qualauer antigualha deftas , o mayor louvor que damos

ao Author delia , he confcíTar que a grandeza dos antigos , ôc fua mag-
* iii
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tiâtiimidade ficou mais para adtiii ração, qne para imitação noíTa. Do que

ficáraó livres aquelles que tiveraõ em fiia vida quem com famofa hi flo-

ria délTe luftre ao que fizeraó no difcurfo delia ,
porque fem outros Obe-

liícos , Maufeolos , ou monftruoíos Pharos , que perpetuem íeu nome,

vivem a pezar da fortuna na memoria dos nacidos fem perigo do mal,

aque Eneas Gazeu dá tantos inconvenientes. O que naõ fuccedeoà nof-

fa (agrada Religião Ciftercienfe : porque feguindo neíte particular o cas

minho dos Antigos , ornou a Igreja Catholica com Pyramides altiííimas

de Santos , cuja grande virtude ferve de maravilha na terra ; encheo-a de

tam bellos Colíféos , &: Anfitheatros, como faó os Conventos edificados

cm varias partes do mundo , nos quaes ha defafios fingulariíTimos de vir

•

tudes contra os vicios , ôcde ânimos confiantes contra as tentações do de-

mónio. Edificou Naumaquias , Ôc Lagos de lagrimas , derramadas por

perdão de culpas, & petiçoens de mifericordia. Todas as quaes maravi-

lhas > de que ficou viva a memoria entre os Gatholicos , eflavaó aprego-

ando no meyo da venerável antiguidade hua s^randeza dada ao mundo,

mais para efpanto , & admiração dos que a viffem, que para fe acharem

muytas femelhantes a ella ; mas como faltava a todas eílas obras hum
vivo pregão que as celebraíTe , hialhes acontecendo o que a todas as mais

da vida , <3c fepultando-fe cada hora mais a lembrança dcílas maravi-

lhas, Ôc com ella os intereíTes que podiaõ tefultar com fua imitação no

animo daquelles que as tiveíTem prefentes. E como os Padres antigos oc-

cupado^ no cdificio deobras^naõ tiveíTem muyto cuydado da graça, que

fe lhes accrefcenta com a noticia delias , & os modernos fep^uindo o farol

deftas tradiçoens fe occupaíTem na obfervancia Regular, & em outras

coufas eíTenciaes à fua profiflao , hiaõfe-nos coníumindo por momentos
eílas grandezas de modo, q nem o nome íe fabia aos Authores,^: primey^

fos Fundadores dellas.Do que compadecida noíTa Religião f3grada,quiz

^ntesdeíe acabar de arruinar o edificio renovallo na melhor forma poífi-

vel. E poílo que fe poderão nella achar Officíaesde avantejada induílria,

de cujas maõs a obra fahiriamuy bem acabada , me efcolhco a mim
para eíla empreza , conhecendo porventura, que fe nas partes ficava

inferior a todos , na vontade , ôc defejos de acertar naõ concedia venta-

gem a nenhum. E poílo que em obra caõ antiga, na qual me convinha íèr

o primeyro que puzeíTe as maõs , depois de paííados quinhentos annos,

que íè lhe naõ dera principio , fe me offereceíTem muytas dificuldades,

cada qual delias baílante para me quebrar o animo , valeo mais para co-

migo a força da obediência , que o perigo do credito, ôc receyos do bom>

úu maoíqcçeíTo , que me podia refultar deíla empreza.

> Puz finalmente depois de algumas deliberações as maõs na obra, naó

t^nto por cuydar que chegaria ao fim delia ^ como para neftes principio^

" abrir



abrir caminho aos que vierem, por onde com menos trabalho concluaõ o
-quc minhas forças nao podéraó tirar de começos. E pofto que á ordem
de hiftoriar pedia que juntamente com as vidas dos Santos íe concaífem
as fundaçoens de todos os Moíley ros , 6c a ordem dos Capitules íteraes,

Ôc coufas notáveis , que concorrerão nefte difcurfo de annos
^ quiz antes

•contar nefta Primeyra Parte os Santos per fi , & guardar para a fegunda,

^terceyra parte as outras particularidades
,
que confundira relacaó de

tantas coufas em pouca quantidade de annos.E le me perguntarem a caust

ia:, porque deyxando a relação dos outros Moíley ros da Chriilandade

para os outros volumes, cfcrevi nefte Primeyro quaíi todos os de Portu-»

gal , fatisfaço com dizer que lhes dey efta vencagem pela que elles fize-»

raó aos mais em ferem os primeyros
; que acodiraó ao efquecimento de

todos, & mandarão celebrar a memoria daquelles gloriolbs mftituidores

de noíTa Religião fagrada , que o tempo tinha taó maltratados
, como

x:oftuma tratar todas as coufas, que deyxao em feu poder : por onde ma
pareceojufto, que aquelles que trabalharão por honrar os outros, vaó cm
lugar mais honrado que todos elles. Nem deyxo de entender as muytas

memorias de Santos , Sc coufas celebres , que me íicáraó no meyo deftes

annos , que comprehende a Primeyra Parte , muytas das quaes tícao poc

falta de relações das cafas em que florecèraó , ôc outras deyxo eu de in-

duftria para as duas partes feguintes j Sc as quemayor falta me podem fa-

zer, faò aquellas que naò tem remédio para fe recuperar: porque, como
os principaes Mofteyros defta Ordem foíFem edificados no Império de

Alemanha alta , Sc bayxa, Sc nos Reynos de Hungria , Polónia, Bohemla, '

Dacia, Inglaterra > &c França , muyta parte dos quaes eftao por noíTos

peccados inficionados com a terribel pefte de herefias , Sc deftruidos em
cada hum delles todos os Mofteyros , Sc Cafas de oração com as memo^
lias, Sc edificios notáveis q havia ,foy(e-nos dentre as maõs a opportuní-

dade de enriquecer efta hi.toria com as matérias abrazadas neftas par-

tes 5 & affim me firva de defculpa nefte particular a grande culpa dos ini-

migos de nofta Fé , que tantos males tem caufado na igreja Cathoiica

com os defatinos de fua cegueyra.

Quanto ao eftylo da hiftoria , Sc à linguagem Portugueza , que levo

no diícurfo delia, naó tenho que me alargar em defculpas , nemabona-
çóes

, pois cada hum pratica conforme ao eftylo , que lhe communicou a

natureza , o qual fe for poííivel trocar na nota de huma carta , ou de ou-

tra coufa pouca , naó o lerá em matéria tao diíFufa como efta , Sc outras

que tenho entre maõs para fahirem logo a publico, Achallohaó em tudo

conforme com o da Primeyra Parte da Monarquia > que anda impreíTa,

ainda que mais coardado nas palavras, aííim por fer a matéria mais reli-

giofa^ como por me livrar de notas ociofas, que quando naó podem da-

nar



nar a fubílancia das couCas, naõ lhes deyxao livres os accidentes, E bem
creyo que nelles haveria alguma defconformidade , quando naò em as re-

lações da obra , ao menos nas circunftancias de algumas çoulas acoftadas

nella , do íegredo das quaes pode muy bem fer que andey innocentiííimo

muyto tempo. Em fim, que na ordem de palavras guardo a que me pare-

ce mais conveniente , Ôc quando naó quadrar a todos , bem fey que nno

he meu eftylo mannà para íe accommodar ao gofto de quantos o virem>

ainda que fe me olharem a tencjaõ ? he muy poílivel que a ninguém dei?

contente, porq a que me guia neftas, Sc em outras emprezasfemelhantes,

(depois de dar a Deos o que he devido ) nao he outra fe nao fervir a to-

dos em commum, ôc naó aggravar ninguém em particular. No que toca

àfubftancia da obra ,trabalhey por feguir as mais antigas , & verdadey-

ras relacjóes, que pudedefcubrir em muytos tempos de peregrinação, que

andey correndo os Mofteyros da Ordem por mandado do Gap itulo Pe-

ral, & os Authores , que mais a olho fallaó nefta matéria: & havendo

outros que impugnem a ordem , ôc particularidades de cada hum delles,

naõ cuydo que feraó as impugnaçoens em coufas elTençiaes , & quando

o forem j nem por iflb fe lhes deverá mais credito ,
que aos allegados por

noíTa parte, todos es quaes com quanto digo, &allego nefta obra, fugey-

to à emenda dos mais doutos, & à cenfura , & correcção da Santa Madre
Igreja , em cuja determinação nao pode haver engano , &ç.

Vaiete.

dêcla;



declaração:
ACERCA DA DESCENDÊNCIA DE NOSSO

Padre S. Bento , conforme a melhor opinião , &
mais recebida*

ORQUE ao tempo que comecey cila Chroníca, na5t|i

ve tantas rclaçoens como defejeyj & me eraõ necelTarias

no particular de noíTo Padre S. Bento , me pareceo con.

veniente emendar brevemente nefta advertência odef*

cuydo, que tive quando comecey a obra. E pofto que fe-

guindo huma relação dilTe que noíTo Padre S, Bento era

bifneto doEmperador juíliniano ? óc havendo de feguir aPedroCalzo-

lario, o poderá chamar feu neto , todavia me pareceo melhor a fumma*
na , & verdadeyra hiftorià^ de Fr. Huvion Moncre CaíTinenfe , ôc hiiml

arvore que vi de fua defcendencia , acoitado aos quaes digo que noíTo P.

S. Bento foy da illuftre familia dos Annicios , taõ nobres , & conhecido$

no mundo, qucdelles nafcéraõ muytos Confules Romanos ^ «Sc Empcra-

dores Gref^os, O tronxo, donde fe começa a derivar efta defcendcncia,he

ó Conful Sexto Annicio Petreyo Probo, de que iiafcérao três filhos , o
primeyro dos quaes foy o Conful Sexto /Vnnicio Hermogiano Olibrio,

pay que foy de Flávio Annicio Olibrio Emperador ; o fegundofoy Sexta

Annicio Probo Conful , ôc o terceyro Annicio Olibrio. Do fegundo naft

ceo Sexto Annicio Petronio Probo Conful , o qual teve dons filhos cha*

mados o primeyro Annicio Vitaliano, & o fegundo Annicio Juftiniano

Conde. Efte fegundo cafou com humá irmã do Emperador Anaílafio,

ôc houve delia trcs filhos, o primeyro foy Annicio Germano : o fegundo

Annicio Euproprio Conde de Nurlia : o terceyro Flávio Annicio Probo

Tertulo, dos quaes o primeyro cafou com huma irmã do Emperador

Juftino , ôc houve delia a Flávio Annicio , ao Emperador Juftino , Ôc a

Germano Annicio ; ôco Emperador Juftjno houve na Emperatríz Theo-

dora a Annicio Germano Poílhumo, pay do Emperador Juílini anpo Me-
nor : Germano Annicio cafou com Manfueta Aurélia, neta de Theodo-

rico Rey de Itália , de que houve a Vitigia Rey de Itaha. O fegundo fi-

lho, que foy Annicio Euproprio , cafou com huma Senhora nobiliílíma

chamada Abundância, cujo era o Eftado de Monferrat , a quem chamey

na



jpahiftotia Marqueza , nao por tér encáo eftè tituio > mas pelo que hoje

xem as terraS;, de que foy Senhoras chamou-fe íeu pay Juftiniano , & foy

Conde de Nurfia da illuflre família dos Reguardatos^ que ate noííos tem*-

pos íe confervaõ em fua nobreza : & deftes nobiliffimos Senhores naf-

céraõ detum Ventre noíTo P. S, Bento , & Sartta Efcolaftica ySc nas ca»

ias onde naíçeraô eftá fundada huma Igreja principal na Cidade de Nor-

çha. Demaneyra quenoíTo P. S.Pento ficava fendo fobrinho do Empe-

íador Anaftaííò > & tieto de fua irmã , primo com irmaô do Emperadoí?

JuftinOj.&tiõdo Emperador Juftiniano o Menor , &de Vitigia Rcy de

Itália. Do terceyro filho de Atinieio Juftiniano ,
que foy Flávio Anni^

cioTertulo;, nafceo outro Flávio Annicio Tertulo;, que cafou çom
huma nobiliflirna Set)hoFada familiados OdaviòS, de que nafceo o gloi

riofo Marryr, S. Plácido , ôc feus irmaõs Euthiquio , Vitorino , 6<:a Vir»

gem Santa Flavia todos Martyres , &fua irmã Silvia Annicia, que cafou

com Ilduino Mareio Duque de Milaó , por onde ficava S. Plácido fendo

fobrinho de nofib Padre S. Bento em terceyro p^rao. Efta he a melhor , 6ç

mais verdadeyra relação, que ha acerca dageraçaO;, & defcendencia def-

te Santo Patriarca > a que remetto a primeyra , que efcrevi no principio

defta Chronica j &affim no numero dos annos que alli apontey , porque

alguns antes floreceoo pay de noíTo Padre S. Bento , pois confta que no

annodeChrifto de quinhentos & vinte ôc dous tinha já o Santo diicipuí»

loS;, &era conhecido , ^ venerado geralmente , & o.ivinhaò vifitar os Se-

nhores de Roma , Sc d^rlhe feu,s filhos para os criar«m fantos coftua?es>

conrtofoy feu fobrinho Tertulo, que l^ie trouxe a S. Plácido, ôc Equicio

(que também- era parente feu) a Satito Amaro,& outros muytos, cuja parr

ticular rclaçaó toca ^ quemçompuzer a Chronica de S. Beato nofio Pa^

dre^ quie eu como levo QUtrp intení;ç>,,conteíj\tp|ijje com efta relaçaoímpt

taaria
,,
para emendada falta ààJ^riA^yi:^:^ ^ :i\ l'!icioD ocIoí^í oioinnA

' mOTESTAÇAM "^ ^Sí' QUE';d';AUTH0R ''"

lo : cmmk) c^^^^^.^fá^Mf^F^^^^* 2311 £!l!>b 3vuoH iô

EU Fr.Bernardo de Britto, Chròrrifta gei-âl ,& Religíofo da Ordem de Ciflcr , dí*

go que por quanto nefta Primeyia Parte da Chronica de Cifter fe trataó muyrãs

coufas tocantes àFé ,& eílado da Igrçjar Militante, em que podem haver palavras, &
fcntfnças ,cujo fentido ,.& rnodode dizer feja mal foante , ou menos regulado com
a Fé Catholiça doque convém , o qi)efena por rnliiha inadvertência , ou ignorância,

& mais ilaõ faber ; declaro que minha téiiçaõ he conforme em tudo com as determina-^

çocns da Santa Madre Igreja BLomana, Concílios ,& Decretos dos Padres Santos , ao3

quaes me fugeyto ,& tU;do oque dilconfQrmar delles , defde agora o condeno,& dou
^qr naõdito. Emfé^ &.teflemunho'doqualiíizapreíèntc de minha maõ cm 23. de

Jarieyròçâci6ò2.' '^^ ^'^^'^ ..:Uj l-j.. .^ .• -
- -,', ^

V- rr^^í;> í^-ífj|>í; ,ií:iis)noM st. oUí)3 o fj. gèrnardo de Brittèl- : ^^^rfi^^:>

aá UCEN-



LICENÇA
.- - ^J

reverendíssimo senhor - -^^-^

DOM ABBADE GERAnt
da Congregação de S. Bernardo. "^

•

_ OM Fr. Paulo de Britto D. Abbade do Real

^1 Mofteyro de Santa Maria de Alcobaça da Or-

dem de Cifter, Senhor Donatário, & Capitão

mor das Villas de Alcobaça , Aljubarrota , AL-

feyzaraõ, Alvorninha, Pederneyra , Santa Cai-

tharina, Paredes, Cos, S.IVlartinho,Selir do Mato, Mayor-

ga , Évora , Cella , Turquel , & mais Lugares , & Povoa-

çoens de feus termos dos Coutos do dito Mofteyro, do
Confelho de Sua Mageftade , & feu Efmoler mor , Geral,

& Reformador da Congregação de S. Bernardo neftes

Reynos, ôc Senhorios de Portugal, & Algarves, &c. A
todos os que efta noíTa Provifaô virem faude , & paz em
nolTo SenhorJESU Chrifto, quede todos he verdadeyro

remédio, &falvaçaõ. Fazemos faber,que Pafcoal da SyU
va, ImpreíTor de Sua Mageftade que Deos guarde , nos fez

prefente a efpecial devoção , que tem à nolTa fagrada Or-
dem de Cifter ; & para que a todos fe façaõ manifcftas as

excellencias delia, & as noticias defte Rey no, que humas,

& outras a inópia das Chronicâs jia Cong^^egaçaõ de S.

Bernardo de Portugal havia fepultado no efquecimento;

pois no difcurfo de cento & dezafeis annos ,
que fe pafla-

raõ , depois q na Typografia de Pedro CrasbeeK íe impri-

niio em JLisboa no anno de mil 6c íeifcentos Sc dous a prl-

: meyra



meyra ChVònica da dica Congregação, comporta pelo

Doutor Fr. Bernardo de Britto, Monje da mefma Ordem,
Chronifta delia, & defte Reyno, fe naõ havia feyto fegun-

da ediçaõ ; pelo q nos pedia houveíTemos por bem con-

cederlhe faculdade , para que à fua curta tomafle a dar ao

Prelo a dica Chroniea/em nella accrefc^ntar , ou diminuir

coufa alguma , mas copialla na mefma forma , que o dito

Chronifta elcreveo, & mandou eftampaf.O que vifto por

Nòs,hduvemospbrbemde lhe dar a licença , que pedia;

emíédoquelhemandaroospaíTaraprefente. Dada nefte

hoUo Real Mofteyro de Alcobaça fob noflb final r& fello

das armas da Religião, que ante Nòs ferve, aos 23* dias dó

mez de Dezembro. E eu Fr.Jofeph de Mendoça , Secre*

tario de Sua Sfenhoria Reverendiffima
,
què a fiz. Anno

dei7i8.

o4 3

ornr
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INDEX
DOS CAPÍTULOS QJJE SE CONTEM

nefte Livro.

LIVRO PRIMEYRO.

CAPITULO I. Da inílituiçaó^Sc

principio da Ordem do Patriarca

b>. Bento )^àc fua grande fantid^dc ,

com húa breve relação das ordens que

railitaó dtbayxo de fua Regra, & do
tempo em que foraõ fundadas. Pag. I.

Cap. 2. Da Vida , & Tantos coítumes do
Venerável A badcRc bcrto primcyro

fundador àst Ordem de Ciftcr ^ & d< s

principioíj de fua vida , & fundação do

Mofícyra de MoÍifmO;,pcg.f.

Cap ^» Da irreverência que os Monges
tíc Moiiimofizeraó ao Subprior da Ga-

fa^& da pratica que S.Roberto lhe fez,

& como poz tm ordem íua partida,

pag. IO.

Cap. 4 Da repofta que Odo Duque de

Borgonha mandou a S^ Rob rto , <3c

comofe proveo do Legado Apoíloli-

co,& commuytosReligiofos de Mo.
hfmo fc foy edificar o Moftcyro de

Ciftcr,pag.i4.

Cap. f. Como Odo Duque de Borgo.

nhavifitou peífoal mente o novo Mo4-
teyro de Ciíter , & compadecido da

fanra pobreza, que ncllc vio, ajudou

à fabrica,& deu renda para fe fuíten-

tarem os Religiofos, pag. 17.

Cap. 6. Como os Monges de Molifmo
quizeraó impedir a nova Ordem Cif-

tercienfe , & como impetrarão hum
Breve do Papa Urbano , para lhe fer

rcíiituido o fanto Abbadc Rcbcrto,
pag. jo.

Cap. 7. Das coufas que S. Robcrn fez

cm Molifmo atèpaflar da vida prcfcn.

ic, & de alguns milagres que o Senhor

obrou por fua interceffaõ, pag. 24,

Cap. 8. Das maravilhas que acoiuecérao

na morte de S.Roberto , & dos gran*

des milagres que o Senhor fez cm fua

fepultura , por fcus merecimentos,
pag. 27.

Cap. 9. Como em Cifter foy eleyto por

Âbbade Santo Alberico, & privilegio

que alcançou de Roma para confirma-

ção da Ordem Ciftercienfe , & da <aa-

tidadc com que vivia , & governava
fcu Convento, pag. 5 2

.

Cap. 10. DosEílatutos,&DifBniçoens
que Santo Alberico , & os mais Reli-

giofos fízcraõ, & do mais que paliou

cmCifteraté a morte do íantoAbba.
de, pag.^6.

Cap. II. Como os Monges de Ciílcr ele-

gerão por Abbade a Santo Eílcvaó

,

com a relação de íuavidi , ^ reforma

çâoquc logo íeí no Co;iVcnto, com
hua eL^gante pratica , teyta na marte
deSanto Albcnco, pag.59.

Cap. 12. Como a V^irgeíii Maria Senho-
ra noífa confolou ao AbbadeSanto Ef»

tevaõ,& do contentamento que houve
cm Cifter com a vinda de trinta pcí'

foas illuílres, a quem o Samo lançou

o habito, pag.44.

Cap. 13. Da reformação , & Eflatutos

que Santo Eftevaôíez chamados car-

tadecaridade, &c da fundação de al.

gúas Abbadias , & outras coufas que

paíTáraõ até fua morre, pag.48.

Cap. 14. Do nacimcnto de noííb Padre

S. Bernardo , có a vida de Santa Aleth

fua máy, & do Conde Teceliro fcu

pay, comalguas relaçocns tocantes a

fua gèraçaõ ,& dcfccndciicia, pag* fa*
** Cfp'i5.



1^'DEX
\JCap. if. Da mocidade ;, & infância de

«oíTo Padre S. Bernar<jG,dos íinacs de

fantidadc que moftrou ncíie tempo , 6c

como noíTo Salvador Jcíu Chriíiolhe

appirecco a noytc-de ícunaciímento,

pag.f4.
Cap. í6' Das partes , &dées n,^turaes.dc

í iiQÍÍoPadreS. Bernardo , de algumas

tentaçocns ,quc teve íendom^ncçboj

&como fe refoíveo de tomar o habito

de Cifter, pag. 57.

Cap. 17. Como noífo Padre S. Bernar-

do conheceo por cerca rcvelação^uaes

de fcus companhcyTGS naô haviaô

de perícverar , &i como íe defpedio do
Conde ícu pay , & tomQu o habitocm
Cifter,pag.6i.

Cap* j8> Como Santo Fflevaó mandou
í Rcligio'os fundar a Abbadia de Clara-

vai, & lhes deu por AbbadeanoíToPâ-
drc S. Bernardo , &l da pobreza que

padeciaõ, & como o Santo com iua

ora.ão alcançava remédio a todas fuás

neceflidades, pag. 66*

Cap. 19. ComoncíTo Padre S.Bernardo

ic ordenou de Miíía,&dagrandeami'
fade, que houve entre elle ,& D.Gui'
Ihelme BifpodeXaliom^ & das cnier-

midades do Santo, & algúas revcla-

çotns que teve, & do modo de governo

que havia em Claraval^ pag. 69»

Cap. 20. Como O glorJC.o noílo Padre

S. Bernardo deu t alia por fuás orações

a hum homem , que morrera fcm con.
»' fiífaõ , & farou dous a cyjados , & co-
.'' mo feus Irmãos o reprchendiaô por

caufa dcftes milagres, pag. 73.

Cap* 21. Comonclío Padre S. Bernar-

do jíarou hum homem enfeyí içado,

& hum menino que chorava íempre,ôc

outro aleyjado de hua perna, & acre-

centoupor fua oração os celcyros de

Claraval^ & refuícitou húa mulher de-

funta, pag. 75.

Cap. 22. Ccmoos Religiofos de Clara-

val confrangidos da neccííidade fe

qucriaõ tornar para Ciíler, & como
noíTo Padre S. Bernardo os deteve có

fua oração , & remcdeou fuás faltas.

Cap. 2g. ComonoíTo Padre S. Bernardo
dividio a chuva duas vezes, & vio^m
hua viíaõ a Virgem noífa Senhora, &
ouvio cantar os Anjos a Salve Regina ,

ôcvifitarno Coro os Religiofos ao7e
JJeum laudamus , & outras Horas, pa.

gin. 81.

Cap. 24. Como noíTo Padre S. Bernar^

do livrou dous Religiofos defuntos

das penas em que cílavaó, 5; de outro

quelheapparecco , & revelou muytas
couíaSjpag. 84..

Cap.jf. Como noíToPiidre S.Bernardo

prohibioa Comunhão a hum Rciigio-

ío, & do que lhe aconteceo por naô

obedecer,& como manàou Co r4ingar

outro, que duvidava da certeza doSa-
cramentOj & hum homem que cíiava

em psccado , fcm ter arrependímentc^

pag. 87.

Cap 26. Da enfermidade que noífo Pa.'

dre S. Bernardo teve , & como foy le«

vado a juizo, & como a Virgem noífa

Senhora o viíitou acompanhada deS.
Lourenço, & S. Bento , <k lhe deu pcr-

feytâ faude : & do Crucifixo que fe

abrasou com elle, com a certeza que
ha acerca de noííá Senhora lhe lançar

Icyte em íuabocca, pag 91

.

Cap. 27. Como noífo Padre S.Bernardo

viíitou ao Venerável Hugo Bi po de

Ganobre, & aos Cartuxos, que alli

Viviaôperto,& doque com ellcs lhe

aconteceo com alguns exemplos de

fua mortificação, &pácicncid. pag. 9^.

Cap. 28. Da humildade de noífo i"adr«

S. Bernardo, & do que paíTou com o
demónio algúas vezes, h como o lan-

çou de duas psííoas , que tmha ator.

mcntadas, pag. 98.

Cap, 29. Comonoíío Padre S. Bernardo

convenceo hum Lavrador, que fe lou •

vava de ter grande quietação de psnfa-

mentona oração, & de outros mila-

gres ,
que fez por virtude de fua ben.

ção.pag. 101.

Cap. 30. Como hú grande letrado veyo

tomar o habito cm Claraval , & noífo

Padre S. Bernardo vio que naôpcríe.

- vararia : & como coníolou hum No«
viço.
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viço , que fe queria ir ; &outras cou.

fasqucfcz, pag. 104,.

LIVRO SEGUNDO.

Cí
APITULO 1. ComonoíTo Padre

t S. Bernardo começou a fundar

Abbadias pelo mundo ^ & como man.

CDU fundar hfia a Portugal , por lho

revelar S. joaõ Bautifta, pag. 108.

Cap. 2. Como os Religiofoschcgàraô a

Portugal ,& achàraô hum lanto Ermi-

tão chamado JoaóCerita, a quem de-

raô húa carta de noíío Padre S.Bernar-

do , & como vifitàraó o Príncipe D»

AíFonfo em Guimarães, & das licen-

ças que lhe deu, pag. 1 1 1

.

Cap. 3» Como apparcccoaosReligiofos

hum grande rcíplandor doCeo no Iu«

gar onde fe havia de fundar o Moílcy-

ro , & como aviíáraô ao Abbade ]oa5

Cerita ;,& impetrarão favor do Prin-

'' cipe i para começar a obra , com o que

mais rifto paíTou, pag. i \6*

Cap. 4» Como elRey D. Affonfo fcy def.

cercar Tranco fo, & paíTou de caminho

por S. ]oaô de Tarouca , donde levou

o Prior Aldtberto , & como venceo

elRey de Badajoz , & vcyo lançar a

primcyra pedra do Moftcyro com ou-

tras couías a eíle propofitoj pag. 1 1 p.

Cap* f« Da morte do Abbade Boemun-
do > dl da cleyção de Alberto, & como
o Abbade Joaõ tomou o habito de Cif-

' ter, &fe começou a edificar o Moftey-

ro de S. Ghriftovaõ de Lafões com ai-

guns favores fcy tos pelo Prmcipcaos
Relígiofos,& outras couías notáveis,

pag. I34.

Cap. 6. Como adoccco cm Coimbra a

Rainha D. Terefa may do Príncipe D.
AíFonfo, & como a foraõ viíitar es Ab-
badcs Aldcberto, & Joaó Cerita, &
como depois falcceo cm noíTo habito,

& profiifaõ : & da falia opinião daqucl-

Ics que dizem fe caiou fcgunda vez ,&
fez guerra a íeu filho, pag. uS»

Cap. 7 De alguns privilégios concedi;
dos a S. Joaô de Tarouca, & de feu

augmcnto^ & confagração, 6c ^da de

S* Chriílovaõ de Lafcês 1 2c outras

couías a efte fim, pag. 133.
Cap. 8. Como foy eleyio cm Sumo Pon.

tifice Innocencio II & da fcifma que
houve na Igreja , & como por ordem

,

&authoridade de noííb Padre S. Ber-

nardo foy Innocencio recebido cm
França,& Inglaterra, pag. 136.

Cap. 9. ComooSummoPoniihccInno.
cencio fez Concilio cm Rems , & fc

vio em Lieja com Lothario Rey de Ro-
manos, em cuja prefença noíío Padre

S. Bernardo deíendco a liberdade Ec«
clcíiaftica^& como o Papa vcyo a Cla-

raval > & do mais que alli paíTou, pag.

140.

Cap. 10. Como Lothario entrou em Itá-

lia , & metendo o Papa cm Roma , to-

mou a Coroa do Império , 6í da confe-

deração de Anacleto , & Rugerio com
a relação do Concilio de Pifa , & rece-

bimento de noíTo Padre S. Bernardo^

pag.i4f.
Cap. II. CorViCoPapa Innocencio, & o

Concilio de Pifa mandou o noíTo Pa.
dre S.Bernardo a Millaô com titulo de
Legado í/e Latere, & do modo có que
foy recebido,& pacificou a fcifma com
alguns milagres que Fez, pag. 148'

Cap. 12. Comonoflb Padre S.Bernardo
deufaudeahúamulher,& a hum me-
nino, que craô atormentados do de-

monio,& do qucniíio paíTou, pag.i ^i.

Cap. ij. Como os de Millaõ quizeraó

fazer Arccbifpo a ijcíIo Padre S. Ber-

nardo,& clleiccfcondco, &dcalgus
milagres, que alli fez ate fua partida^

pag. 154.

Cap. 14. Da partida de Millaõ de noíTo

Padre S. Bernardo, & de alguns mila*

grés , que fez no caminho , &it chegar

a Pifa, ondeoSummo Pontífice elia-

va, pag. 15 7.

Cap, 1 f. Como ncíTo Padre S. Bernardo

foy mandado per Legado a Guilhelmc

Duque de Gaícunha j & dos milagres,

& coufas que nc caminho fez, &r como
vificou Claraval , ^ fe fundou huma
Abbadia, pag. 161-

Cap, 16, Em que fe conta quem era o
** ij Duque
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Dtiquc Guilhclmc , & da caufa por

onde fc começou a fcifma em íuas ter»

ras , com alguas couías , que noflo Pa-

dre S. Bernardo paiíou com clle^pag*

165.

Cap. 17. Como noíTo Padre S. Bernardo

convcrtco ao Duque de Gaícunha, ôc

& o reconciliou com a Igreja , ôt da no-

tável emenda de fua vida , toca-fc a re-

formação que fez nos Ermitães de Sa*
* toAgoftinhOj pag.169.

Cap'i8. ComonoíTo Padre S. Bernardo
íc tornou a Claraval,& mudou o Mof*
teyro aoutra parte maisaccômodada,
&dc feu cftudo fobrc os Cantares, c6
a relação de alguns milagres, que fez

ncfte tempo, pag. 174.

Cap- 1 9« Como Conrado Duque de Sue*
via , & Frederico Duque de Franco-
nia , mandarão pedir a noíTo Padre S.

Bernardo , que foíle a Alemanha fazer

paz entre clles , & o EmpcradorLo-
thario, & dos milagres que nefte ca*

minhofcz^pag. 178.

Cap. 20. Do que ncffo Padre S.Bernar-

do paíToucoíR os Duques , & como os
ajuntou com o Empcrador Lothario
na Cidade de Maguncia,& confirmou
cntreellcsapaz,com outras particu-;

laridadcsacíiefím>pag.i82.

Cap. 21. Dofoccorro qucoPápa Inno.
cencio mandou pedir ao Emptrador ,

^comonoíTo Padre S. Bernardo fez
com clle que paíTaíTc a Itália , & da
fua vinda a Claraval , com a rclâÇ35

dos milagres , que fez np caminho,
pag« I 86*

Cap. 22. Da vinda do Empcrador a Ira.

ha a meter a Inncccncío em Roma , &
ccmo faleceo tornando-fe para Ale-
manha , pelo que íe tornou a levantar

o Antipapa, favorecido de Rogério,

& o pontífice mandou chamar ncíTo

Padre S.Bernardo para remediar eftcs

malcs,pag. iço.

Cap. »3. Da guerra que Rugcrio fez ao

Duque Rcynaldo , cm que fcy venci-

doconforme a profecia de noíTo Padre

S. Bc! nardo 1 que com titulo de Lega-

do foy mandado ptio Summo Pontífi-

ce a tratar de fua redução, pag. ipf.

Cap. 14. Do que noíFo Padre S. Bernar-

do paíTou nas Cortes de Salerno ,& co*

mo ccnvencco , & rtduíio à Igreja a

Pedro de Piía , & da morte do Antipa

'

pa Anacleto, & ceíTaõ de Vidor leu

fucceífor , pag. 200.

Cap. 25. Da partida de noíTo Padre S.

Bernardo de Roma para Claraval , ôç

das Reliquias que levou, & ndlagrcs,

que fez , & como o Summo PoMifícc

cm honra , & lembrança fua edificou

cm Roma hum Moíteyro da Ordem,

^
pag. 204,

Cap. 26. Da embayxada que Fulcon Rcy
de Jeruíalcm mandou ao Papa febre a

spprovação, & Eílatutcs da Ordem
dos Templários, & tomou por inter-

ceííoraiKJÍToPadrc S. Bernardo. Tra-
ta-fe aConquiíIa dejerufalem,& fun-

dação dos Templários, pag. 208.

Cap. 27. Comohum dos l*.mbayxadorcs

delRey de Jcrufalcm veyo a Claraval

com carta fua , & do Papa Innocencio,

pcdiranoíTo Padre S.Bernardo, que
lhe compuzcírc Eílatutos,& Regraem
que viver : de do mais que niílo paiíou,

pag. 2 14.

Cap, 28. Como elRcy de França man«
dou chamar noíFo Padre S. Bernardo,

patak aconfclhar com elle ,& a caula

porque , & dos milagres que neílc ca-

minhofez, pag. 217.

Cap. 29. Como noíTj Padre S, Bernardo

íc vio com elRey em Tampas , do que

com dlc paíTou ,& do aílcnto que to»

juàraõ íobre o loccorro da Terra San-

ta , com alguns milagres do fanto Ab-
bade,pag.22 2»

Cap 50. Dos milagres que ncífo Padre

b. Bernardo fez,& como foy chamado
do Conde de Horeft , para o compor

com o Conde de Viana , & da vitoria

que lhe impetrou , com o mais que fez

atèletornar a Claraval, pag. 227.

G
LIVRO TERCEYRO.

APITULO I. Da carta, que el-

Rcy D. Aífcnfo Henriques man-

dou
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do J a noíTo Padre S. Bernardo , íobrc

Inc alcançar de Roíiia a inveftidurado

Rcyno ,& da batalha do campo de Ou-
rique, onde foy alcvantado por Rey
de Portugal, pag. 231.

Cao. 2, Como hum Erraitaô veyo fallar

ao Príncipe, & vio a Chrifto crucifi-

cado :& como foy levantado em Rey,

& deu batalha aos Reys Mouros , em
que os desbaratou , & lhe matou a

mayor parte da gente que traziaô,pag.

23Ó.

Cap. 3. Do que elRey D. AfFonfofez

depois da batalha , & do juramento ,

com que certificou a vilaõ de Chriíto

,

. ccmalgúas particularidades tocantes

a cite propoíito, pag. 24.1.

Cap. 4. ComoelReydeCaltelia fequcy»

xou ao Papa delRey D. Aífonfo tomar
o titulo Real , & do Núncio que veyo
a ilto , Sc como clRey fe valeo de noíTo

Padre S. Bernardo para haver do Papa

Innocencio confirmação do Rcyno,
pag. 246,

Cap. f. Como o Papa Innocencio con-

firmou o titulo Real a elRey D. Afion-

íoàiníiancia de noíTo Padre S.Bernar-

do,& como cm reconhecimento dellc

beneficio fez o Reyno feudatario ao

Moílcyro de Claraval, & ànoíTa Or-
dem, pag. 2f I.

Cap. 6. Do tempo que a Ordem de Cif-

ter confcrvou a poíTe dos Reys de Por-
tugal lhe pagarem feudo. Toca-fe por
occafíaõ das Bulias a antiguidade, Ôc

prehcmmencias por onde Portugal de»

vc preceder a Nápoles, pag. 257.
Gap. 7. Das herefias de Pedro Abailar-

do, & comonoíTo Padre S.Bernardo
as confutou no Concilio de Sens , &
dascQufas que panáraõ,com arelâçaõ

dos milagres, que fez na ida,& vinda,
pag. 161.

Cap- 8. Da morte do Papa Innocencio,
& da cleyção de Ccicrt ino, Segundo cjo

nome, por mandado do qual noíTo Pa«
drc S. Bernardo paíTou era Alemanha a

pregar a Cruzada, onde fez muytos
m i 'agres,& concordou o Empcrador
com os Duques de Bavaria, pag 2 66.

Cap. 9. Como noflb Padre S* Bernardo

acabou de fazer paz entre os Príncipes

de Alemanha, 6c como fe interrompe©

o íoccorro da Terra Santa pela morte
do Papa Celeftino. Tocaó-fe alguns

milagres , que o Santo {ez,pag. 170.

Cap. 10. Como por morte do Papa Ce-
ieftinofeveyo noíTo Padre S. Bernar»

do para Claraval , & como convertco

de caminho a Duqueza de Lorcina , &
dos milagres que fez. Toca-fe a elcy*

ção de Lúcio Segundo pag. 274..

Cap. II. DehúsCavalleyros ,quenoíro

Padre S. Bernardo converteo , entre

os quses foy D. Pedro AíFonfo mcyo
irmaò delRcy D. Affonfo de Portugal.

Toca-fe quem eraô os Pares de Fran»

ça , ôc muyros milagres do Santo,p3g,

278.

Cap. 12. Da fundação do Moflcyro de

S» Pedro das Águias. Tocaô-íe alguas

antiguidades notáveis , & o principio

da geração dos Tavoras , pag. 283. -

Cap. 13. De como o Mòfteyro de S.Pe-

dro das Águias fepaíTou à Ordem de

Ciíter dcbayxo da filiação de S. Joaõ
de Tarouca, pig. 288.

Cap. 14. Da morte do Papa Lúcio, & da

cleyção de Eugénio 111.Monge de Cla-

raval,& como elRey de França à iní*

tanciafua , ôcdenoíío Padre S. Ber»

nardo tomou a Cruz para ir peíToal»

mente a Jerufalem , pag. 292

.

Cap. if. Como noíTo Padre S. Bernardo

fefoy vercomConrado , Rey de Ro-
manos , & o pcrfuadio a tomar o final

da Cruz para ir a Jerufalem,& dos mi-

lagres que fez até dia de Natal
,
pag.

296.

Cap. 16. Da cmbayxada que o Empera»

dor de Conítancmopla mandou a Con-

rado, Ôc como deu feu beneplácito

para os Alemáes paíTarem por fuás ter*

ras : & de alguns milagres de noíTo

Padre S. Bernardo, pag. ?oi.

Cap. 17. Como noíTo Padre S. Bernardo

. entrou em França, & elRcy o veyo re-

ceber, &aírentàraôomodo defta jor-

nada,&dosmuytos milagres que fez,

até íc tornar para Claraval , por ter

**iij novas



novas que o Papa Eugénio vinha di- quefcznefta jornada , pag. 543.
rcyto a França , pag. 306. Cap. 16. Gomoíeconcluhio a paz entre

Cap. 18. CoíhoelRey i3. AíFonfo deter» os da Cidade de Mctz,& Icus contra.

minou ganhar Santarém aos Mouros

,

rios, por meyo dos milagres, & induf-

& da gente que levou comfigo , & co« tria de noíTo Padre S. Bernardo, & das

mo Te encomendou nas oraçoens de maravilhas que Dcos por elle obrou
noíío Padre S. Bernardo,& lhe fez hu até chegar a Pariz, pag. 347.
folennevoto, por alcançar fcu favor Cap. 27. Da enfermidade de noíTo Pa-

para com Deos, pag. 310. dre S. Bernardo : das vifocns que pro-

Cap. 19. Como elRcy D. AíFonfo ga- cedéraô fua morte , & como os Mon-
nhou Santarém aos Mouros , da pra- ges de Claraval a dctinhaõ com ora*

tica que fez a feus foldados , & de ai. çocns, pag. 3 5
1

•

gunsíinacs,queapparccèraô noCeo, Cap. 28. DacartaqueaDuqucza deLoi
prognofticos defta grande V j toria, c6 rena efcreveo a noíTo Padre S. Ber-

adefcripção doíitio da própria Villa, nardo, & da vifaó que teve com hua

pag. 316. pratica que o Santo tez ao Convento,
Cap, 20. Como foy revelada efta víto» cmquclhedeyxou hum devoto tcfta*!

ria anoíTo Padre S. Bernardo, & da mento antes qupmorreíFe, pag. 3^4.
fefta que em Claraval fe fez por cl ia, Cap. 29. Da morte de noíTo Padre S.Bcr.

& como vieraô a Portugal Religioíos nardo, ôcdoconcurfo de gente, que

para fundar o Moíteyro de Alcobaça: houve em Claraval a viíitar fcu fanto

& outras coufas a eíle fim, pag. 320. corpo :êc de outras muy tas cou(as,que

Cap. 2i« Como elRey D. AíFonfo foy em paífáraõ atéoíepultarem, pag. 358.
companhia dos Religioíos fundar o Cap. 30. Como foy Canonizado noflb

Mofteyro de Alcobaça ,& da Abbadia Padre S. Bernardo,& pofto no Cata»

antiga que fez , com o mais que paf« logo dos Santos pelo Papa Alexandre

íou, até fc fundar a nova que hojeper' lll. Poem-fc as Bulias de fua Cano>
manecc ^ pag. 3 1 f- nização, pag. 3 6 4.

Cap. 2 2 . Como fe acabou o Moíleyro de Cap. 3 1 . Como foy trasladado o corpo

Alcobaça, dos Abbades que teve, & dcnoíTo Padre S. Bernardo de Clara-

do perpetuo louvor de Deos que nellc val para a Cidade de Avinhaô , & a or-

havia , com a relação de alguns privi. dcm que nilto deu o illuítriífimo Car*

legiosdapropriacafa,pag. 330. deal de Lorena, cap. 367.

Cap. 2 3. Do Concilio que o Papa Eugc- Cap. 32, Da ordem que o Cardeal de Lo-

nío celebrou em Rems » no qual noílo rena deu para fe levar o corpo de nof-

Padre S. Bernardo confundío as here* fo Padre S. Bernardo para Avinhaô,&
fias de Gilberto Bifpo de Potiers , & como o achàraó inteyro fem algua cer-

dos milagres que fez neílc meyo tem- rupção, & foy levado , & recebido na

po, pag. 335* Cidade com grandiflimo applaufo,

Cap. 24. Da idadenoffò Padre S. Beri pag. ^71*
nardo a Tolofa , onde deítruhioahe-

reíia de Henrique, & dos grandes mi- LIVRO QU ART O.
lagrcs que fez em confirmação do que
pregava : & o mais que niflo paíTou, ^^ APITULO i. Da vida de S. Ge»
pag. 339, %^^ rardo irmaô de noiTo Padre S.Bcr*

Cap. 25. Como depois de noíTo Padre S. nardo, de fuás cavallarias vivendo no
Bernardo fe tornar a Claraval foy cha- mundo ,& do modo de fua convcríac,

mado para fazer a paz em Rcms ,& pag. 378.
dahi na Cidade de Metz ,

que he no Cap. 2. Como S.Gerardo entrou na Or-
Ducado de Lorena , & dos milagres demde Ciíler , Ôc da fantidade de fua

vida.
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vida , & do grande ferviço que fez à

Religião^ & como paíTou dcíla vida,

pag. 383.

Cap. g. Como noíTo Padre S. Bernardo

fez os o (Hcios do enterramento a íeu

irmaõ S. Gerardo, & do pranto com
que folennizoufua morte alguns dias

depois diante do Convento, pag* 387.

Cap. 4. . Em que noíTo Padre S. Bernardo

profegue o pranto de feu irmaõ S. Ge-

rardo com palavras íentidiífimâs,pag.

392.

Cap. f. Da vida , & coftumes de Santa

Umbcllina irmáa de noíTo Padre S.Ber-

nardo : & de (ua maravilKoía conver-

faô,pag. 396.

Cap. 6. Como Santa Umbellina fe con-

verteo , & tomou habito de Religiofa

,

onde viveo, & morrco fantiílimamen-

te. Toca-fe ainftituição das Religio»

fas da Ordem de S. 6ernardo,pag.4oo.

Cap. 7. Da vida, & convcríaó de Guido
irmaõ de noílo Padre S. Bernardo , 5c

de fua morte , com outras particulari-

dades tocantes a cite propofito, pag*

404..

Cap. 8. Das vidas, converfoenSj&tran-

zitos de André, Bartholomeu ,& Vi-
varvo . irmãos mais moços de noíío

Padre S. Bernardo, pag. 40 8.

Cap. 9. Da vida , & fantos coftumes de
Monfcor de Tuilhon tio de noíTo Pa-

dre S. Bernardo, & de fua converfaô

,

& tranzito, com outras hiuytas cou»
fas tocantes a eíie fim, pag. 412.

Cap. 10. Das vidas, & fantos coftumes

: de Hugo de Mafcon , & de Gofredo
parentes de noíTo Padre S. Bernar-

do , 6c companheyros em fua conver-

faô , & como foraô eleytos Biípos , Ôc

acabarão fantamentc , p»g. 416.

Cap. II, Da vida de Huberto Prior de
Claraval , 5c da grande fancidade de
ícus coftumes , com hum Sermaõ que
noíTo Padre S. Bernardo fez cm fua

morte, onde lhe dà grandes louvores,

pag. 410.
Çap. 12. Da maravilhofa vida , & con»

verfaó de Gofredo de Percna Prior de
\ Claraval , & de Odo Subprior da pró-

pria cafa com a relação de feus glorio-

fos tranzítos, pag. 427.
Cap. 15. Da vida, & fantos coftumes de

Frey Alexandre de Colónia, & de Ar»
naldo de Mayorca ,Religioíos deCla*
raval : coin a relação da morte de cada

humdelles, pag. 431.

Cap. 14. Da vida , & martyrio de S. Ber-

nardo filho delRey de Carlete Religio-

fo do Mofteyro de Poblet da Ordem
deCifter,pag. 437.

Cap. if. Das vidas , 5c fantas obras de

Bernardo , André , & Reynaldo Reli-

giofos de Claraval com a morte glorio»

fade cada humdelles, pag. 442.

Cap. 16. Da converfaô de Henrique ir-

maõ delRey de França Monge de Cla-

raval, &Bilpo de Bovès, &: de outro

Monge chamado também Henrique
de geração nobili(Iima,com a morte de
cada hum delles, pag. 447.

Cap. 17, De alguns Religiofos que vic-

raõ à Ordem de Ciftcr, & por cafos

cftranhos que lhe acontecerão , flore-

céraõ nella em grande fantidade , 5e

perfeyção de vida, pag.4f 5.

Cap. 1 8. Da vida do Conde Theobaldo
primeyro Fundador de Claraval , de
fuás grandes virtudes, 5c como acabou

a vida em o habito de Cifker, pag.46o.

Cap. 19. De alguns Religiofos de fama
vida , que neOe tempo ílorecèraõ na

Ordem de Cilter , &: de alguns exem •

pios eftranhos, 5c dignos de muyta
ponderação » que fuccedèraõ na 0r^.

dem, pag. 466.
Cap. 2o. De alguns Converfos que flo«

recéraõ em Claraval,5c em outrosMof-
teyros da Ordem com maravilhofo

exemplo de fantidade em tempo de

noíTo Padre S. Bernardo , pag. 47 2

.

Cap. 22* Donacimento,5cvidadc S.Ma-

lachias Arcebifpo de Ardinacha , &
Primaz de Hybcrnia : como vivia fen-

do mancebo. Defcrevem-fe algumas

particularidades dcfta Ilha , pag. 479.
Cap. 23. Como S. Malachias foy cley to

Biípo de Concreth , 5c da íantidadc

que aquimoftrou, atè fer eleyto Ar-

cebifpo de Ardinacha , 5c Primaz de

Hyber-
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Hybernia , cm que teve grandes tra-

balhos, pag. 4,84..

Cap 24.. Como S. Malachias fundou hã
Convento de Monges ,& como íe par-

tiapara Roma fobre a confirmação de

cercos negócios , & fe vio com noíTo

Padre Saó Bernardo, ^ fe confirmou

entre clles grande amifade, pagin.

489.
Cap, 1 ^. Dos milagres que S. Malachias

fez em Hybernia,& do mais que paííou

ate fe tornar a partir para França^ pag.

494.
Cap. i6. Em que fe profegue a relação

dos milagres de S. Malachias,& como
tomou o habiro de Cifícr, & das mais

coufas que paíTou ate íc cornar para

França , pag. 500.

Cap. 2 7. Como noíTo Padre S. Bernardo

fez as exéquias de S* Malachias , ôc de
muytasviíoens, em que apparecéraô

ambos depois de ferem falecidos^ pag.

r f04.

Cap. 2 8. Da vida de Santo Eugénio Pon
tifice Romano: como tomou o habito

cm Claraval,& foy promovido ao fum-

mo Pontificado , & acabou a vida fan-

tiílimamente , pag. f08.

Cap.29. Da vida de Ermangarde Con»
deíTade Bretanha,& de outros alguns

VaróesiUuftresemfantidade,que flo-

rccéraõ neíle tempo da Ordem de
Ciftcr,pag. 514.

Cap. 30. Da vida, &coftumes do Vene-
rável Abbade S, Roberto : como to-

mou o habito na Ordem de Cifter , &
cheyo de grandes virtudes paíFou a

gozar da Bemaventurança> pag. 521.

Cap. ; 1. Da vida & obras do fanto Pon-
tifice Adriano Quarto , Monge da
Ordem de Cifter , do que trabalhou

, em ferviço da Igreja , & augmcnto da
* Fé Catholica

,
pag. 5 26.

Cap.32. Da vida, & íanta convcrfação

de S, Pedro Abbade do Mofteyro de
Santamediorcomo tomou o habito de
Ciílcr , & vcyo a fer cleyto Arcebifpo

: Tarentaíicnfc^pag. 53^.
Gap. 33» Como S. Pedro começou a ref.

: plandcccr com maravilhas ; éc como

defejofo de fua primeyra quietação

fugio do Bifpado ,& como foy torna-

do a elle : com outras obras íuas de

muyta edificação, pag. 540
Cap. 34. Em que fe profegue a vida de

b. Pedro ) com a relação de algúas ma-

ravilhas fuás ,& o glorioío hm de lua

peregrinação, pag. 54.5.

Cap. 55. De alguns Rcligiofos, queda
Ordem dos Cónegos Regrantes, &
de S. Bento fe paífárao à Ordem de

Cider, onde acabarão fantiífimamcn*

te, pag. 5 49. >

LIVRO QUINTO.

CAPITULO I. Como D. Tcrefa

mulher de Egas Moniz fundou

o MofteyrodeSalzedas ; tocaó-fe ai»

guas curiofidades antigas, com o fuc-

ceífo do ultimo Rey de Lamego , cha«

madoEcha Martim»pag. 5 5';.

Cap. 2. Gomo o Moíteyro de Salzedas

foy edificado, & aílinado à Ordem de

Ciíler, com algúas particularidades

acercj de fua fundação, & confagra-

ção,pag. 561.

Cap. 3. Co.mo foy iníiituiJa a Ordem
de S. Joâõ do Pcreyro , que agora cha.

maô de Alcântara, que milica dcbay-

xo da Regra de noíío Padre S. Bento

,

& reformação de Cifter, pag. f6ó.
*

Cap, 4. Da fundação do Mofteyro de

MaíTeyradaó , & como fe reduzio da

Ordem de noííb Padre S, Bento ànova

reformação de Ciílcr debayxo da fi-

liação de Santa Maria de Alcobaça j

pag. f69.

Cap. 5. Da vida de D. Gerardo Abbade
do Mofteyrode Novavalle em Suécia,

&de Hcrveu de Baugcnci Abbade de

Urficampo, com ogloriofo fim dcca«

da hum delles, pag. f/f

.

Cap. 6. D^ fundação de Santa Maria de

Bouro, como foy reduzida à Ordem
de Cifterdebayxo da filiação de Santa

Maria de Alcobaça: tocaó-fe algumas

'i antiguidades, pag. 5 8 !•

Cap. 7. Da iníliiuição, & principio da

infignc Ordem de Calatrava , que r)í.

lita
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líw; debaixo da Congregação de Cií-

tcr,pig.585-

Op. 8. Como íc continuou a guerra cm
Calnrava, &rcveyo mudar o habito

de Monges em Cavallcyros, & o no-

me (Ic Abbadcs em Mcftrcs : 6? outras

particularidades dcftc roque, pagin.

f88.
Csp. ç. De algíias coufas notáveis , que

neíle tempo fuccedèraô na Ordem de

Ciiler a Rcligioíos particularcs^pag.

Cap- IO. Da fundação do Mofíeyro de

Sanra Maria da Eílrclla , feyta por

Egas Moniz. Tocaõ-fe algúas anti-

guidades notáveis, pag.f97.

Cap. 1

1

. Como fe deu principio cm Por«

tugal à iníigne Cavallaria, que hoje

chamaõdc Avis, a qual milita dcbay-

xo da Regra de noíTo Padre S. Bcmo,&
Congregação de Ciíter, pag. 6oi-

Cap. 1 2. Ccmo a Cidade de Évora foy

ganhada aos Mouros, & por ordem

delRey D. Aífonío íe paííbu a ella a

nova Ordem de Cavall2ria>pag 6of.

Cap. ij. Como a nova Câvsllaria de

1 Évora fe fugeytou à de Calafrava , &
coirso fe mudou para Avis, com outras

coufas tocantes ao proccíTodcfta Reli*

giaô , & fcus cofíumes, pag. 6 1 o.

Cap. 1 4. Da vida , & fama converfaõ de

S. ]oaó Cerita , primeyro Abbadc de

S.Chriílovaô de Lafoens, & tcrcey-

ro de S. ]oaô de Tarouca, pag. 613.

Cap. 1 f . Como o Abbade Joaô Cerita

governou o Mofícyro de S. ]oaó de

Tarouca, & reduzio outros alguns à

Ordem de Ciíkr, com fcu glorioío

tranzito ; & outras coufas dignas de

ponderação, pag. 617»

Cap. 16. Da vida , & obras maravilho-

ias de D. Pedro Afionfo , irmaõ dei-

Rcy D. AíFonío Henriques ; & como
fcguioaOrdem de Cavallaria , & fez

ncUacoulas ir.íignes, pag. 6ío.

Cap. 1 7. Como D. Pedro Aífonfo depois

de ter fido primeyro Mcftre da Ca-

^ vallaria de Avis fe metco Monge no
Moílcyro de Alcobaça , onde acabou

; fua vida cm grande íantidade , p. 6 2 4.

Cap. 18. Da Ordem de Cavallaria que
chamarão da Alia, cu Afa, fundada
porelRey D. AíFonfo Hcnriquez de-
bayxo da Reformação de CUter , &
viíitação do Abbade de Alcobaça, pag.

'

627.

Cap. 19. Do modo que elRey teve cm
inílituir a Ordem de Cavallaria da
Alia : dos inditutos, Òc obrigaçoens

dos Cavalleyros delia, pag. 6 j i

.

Cap 20f Da vida do íanto Varaõ Efqui*

lio Arcebifpo Lundenfe Primaz do
ReynodeDacia, ou Dinamarca, pag.

Cap. 21. Das difcordias que o fanto Ar.'

cebifpo Efquilio teve com elRey , éc

como renunciando a dignidade , de

primado fevcyo meter Religiofo cm
Claraval, pag. 640.

Cap. 22. Da vida, & maravilhofa con-

verfaõ de Santa Catharina , Rcligiofâ

daOrdem de Cifter ; como tomou o
habito no Mofteyro de Prado das Da-
mas , & acabou fantamente , pag. 645*

Cap 2 3. Do nacimento , & infância de
Santa Leogarde Religiofa da Ordem
de Ciíter, com as cfíranhas moRras dè
fantidade que deu fendo menina , pag.

6fi.
Cap. 24. Como Santa Leogarde tomou

o habito de Cifter no Moílcyro de A.
quiria,& das grandes rcvclaçoens que
rcvcjòc milagres que o Senhor fez por

fua interccíTaô , pag. ô^j.

Cap. 25* Em que fe continuaõasmara»

vilhasqueo Senhor obrava por Santa

Leogarde , & omuyto que cada hora

aproveytava no caminho da perfcy-

ção,pag.662.

Cap 26, Como Santa Leogarde perdeo

a vifta dos olhos ;& dos mimos,& par-

ticulares favores que teve do Cco , &
outras maravilhas que fez até fua mor-

te, pag. dó 7. ^

Cap. 27. Da geração , & nacimento de
Santa Eduvigia Duquefa de Polónia:

de fcu caâmcnto , & da grande fanti-

dade que moílrou dcídc ffus primcy»
rosannos, pag» 672.

Cap,28. Daafpcra vida que San ta Hcu-
duvigía
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duvigiâ fazia,& 9 conílancia que mof«
trou nos trabalhos , com cutras cou«
fis tocantes aodifcurÍQ dcíuahilto-
ria,pag. 679.

Cap. 1 9. Do cfpirito de profecia de San •

taHcuduvigia:como prognonicou a

morte de ícu filho Henrique o picdo*

fo, & chea de virtudes acabou cm o
Senhor, pag. 6 8f»

C^p. ^o. Da vida de S. Guilhclmc Penhor
de Mompilher , & de outros dous No^
viços , que ílorecéraõ noMoflcyrode
Grandcfilva,& de S. Guilhelmc Abba»
dedeTierri,pag. 690.

Cap. 31. Da vida de Santa Haldegonde,
que vcftidâ em trajo de homem tomou
O habito de Ciftcr no Convento de
Sconaugia , onde falcceo fendo Novi-
ça, 5c rcíplandece com grandes mila*

grcs,pag. 696.
Cap. j 2 . Em que fc conta o principio, &

fundação do Moftcyro de S. Bento de
Caftres da Ordem de Cifter , íituado

junto à Cidade de Evoraj& como veyo
ao eíiado cm que o vemos no tempo
de agora, pag. 701.

Cap. 3 j. De aigúas Religiofas que flore-

cèraõ nefte Moftcyro em grande ob«
fervancia regular, & acabarão ávida
íamiílimamcnte> ^^^'jo^*

LIVRO SEXTO.

CAPITULO I. Da fundação do
Moftcyro de Santa Maria dosTa*

maraesque heda filiação de Alcobaça,

tocaó-fe aigúas antiguidades notáveis,

pag.711.

Cap. 2. Doracimcnto de Santo Thomâs
de Cantuaria , cem a relação de fcus

progenitores, & como rcfplandecco

cm virtude no principio de fua idade,

pag.714.
^

Cap.g. Como Santo Thomàs foy feyto

graôCancellanodelRey de Inglater*

ra,& do modo de íu a vida nefíadigni-'

dade, até íer clcyto Arccbifpo ái Can -

tuariâ,pag. 719.
Cap. 4. ComocíRey feveyo para Ingla-

terra , & o vifitou Santo Thcmàs , &

como fc começarão as difcordias dcn •'

trc ambos, & aperfeguição do Santo
por defender a liberdade da Igreja, pag.

Cap. 5, Das IcysqueelRey fez ,& man-

dou ao Arcebifpo para que as fcllaíre,

& das grandes períeguiçoens que paf-

fou nas Cortes de Antona por defcn*

der a liberdade da Igreja, pag. 729. •

Cap. 6* Como Santo Thomàs fugio de

Inglaterra, & dos gran les trabalhos

que paííou até le pôr em falvo no Rey

.

no de F rança, pag. 73 f.

Cap. 7. Do que SantoThomàs paíTou cõ

o Papa ,& coiro tomou de íuas mãos o

habito da Ordem dcCiiitr j, & íc íoy

aoMoílcyrodePontinia Oj&dasper-

Icguiçocns que elRey de Inglaterra lhe

ordenou, pag, 740.

Cap 8. Da carta que SantoThomàs ef-

crcvco a elRey de Inglaterra , das ccn*

furas que pronunciou contra alguns

Bifpos ,& Fidalgos , Sc das novas dif-

cordias que clRey fuftentava,p.746.

Cap. 9. Como fe fez a paz entre elRey,&

Santo Thomàs, & de fua tornada a

Inglaterra , com os deígoílos que co-

meçou de padecer novamcntc,& como
íe ordenou íua morte, pag. 751.

Cap. 10. Doglorioíomartyno de Santo

Thomàs, & das coufai» que antecede*

raõ a fcu trãzito, com o mais que fucce»

deo até fer fcu corpo dado à ícpultura,

Cap» II. Do que fuccedco aos conjura-

dos,& das revclaçoens que divcrfas

peífoastivcraôdamorrede SantoTho-

màs, &comoelRey pedio penitencia

ao Papa , &: mandou coníolar os Mon^
gcs de Cantuaria, pag, 762.

Cap. 12. ComoaíepulturadeSãtoTho.

màs começou a refplandccer commi«
lagres, & dos primeyrosquc fez de*

pois de ícu martyrio por onde a gente

concorria ao vifitar, pag. 768.

Cap. 15. Em que fe profegue a relação

dos milagres que o Senhor obrava pe-

los merecimentos de SantoThomàs,
aílim no Reyno de Inglaterra , como
fora delia, pag. 773.

C p 14^
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Cap, 14. Como os Rcligiofos fortifica-

rão a Tcpultura de Santo Thomàs por

. lhcn*ôroubareinocorpo,&dasgran.

dcs maravilhas com que hia cada hora

rcfplandccendo no mundo , pag. 779.

Câp. 15. Como o Papa Alexandre 11 i»

Canonizou a Santo Thon às , & como
clRey de França vcyo cm romaria à

íyafcpultura j& o de Inglaterra com
mofíras de penitencia te veyo reconci-

liarcom o Santo, & alguns milagres,

pag. 783.
Cap. 1 6. Do maufoleo ,& fepukura que

clRey de Inglaterra mandou fazer a

SantoThomàs, ôcde fna trasladação,

& dos milagres que o Scnhcr obrava

cada hora por fcus merecimentos, pag.

790.
Cap. iT'. Em que fe profegue a relação

das maravilhas,que noálo Senhor obra-

va em Cantuaria por interccíTaò do fa

•

mofo Martyr Santo Thomàs,p. 795,
Cap. i8. Em que fe concluem as mara*

vilhas de SantoThomâs,& íc panicu.

Jarizaó algúas muy notáveis, & dignas

de ponderaçáO; pag. 8oo.

Cap. 19. Doíeguíído martyrio de San*

to Thomàs, da citação, & fentcnça,

que contra cllc fulminou clRey Hen-
rique Oytavo , como lhe qucymou oS

ofíos, & roubou a fepukura , p. 80 f,

Cap. 20, Do nacimento de Santo Ed-

mundo , & das grandes moíiras de

fant idade ,
que deu no principio de

ícusannos com a relação de fcuscíiu-

dos , & doutorado , pag. 8 10.

Cap. 2 1. Como o famofo Doutor Santo

Edmundo fe ordenou Sacerdote , &
depois foy Arccbirpo deCantuaria^ôc

con otomou o habuodc Ciíler ,& fa.

leceo cm Pontiniaco , pag. 8 1 f.

Cap. 21. Davida,& faníasçbtasdeFaf-

trcdo terceyro Abbade de CUraval,
como depois o foy de Ciíier, & aca-

bou íantarricnte, pag. 820.

Cap. 25. Da vida de S.Gerardo AbbaJe
de Claraval^ & do exórdio de íeu mar»

tyrio. Toca-íe a vida de Santo Sylva*

no, &Hi hardo, Rcligiofos da Or-
dem de Ciílcr ,

pag. 827.

Cap. 24. Davidad-S. PcdroAbbidedo
Moieyrode Igniaco, como foy clcy-

to Abbade de Claraval & acabou íeus

dias fantamente, pag. 832.

Cap. 2f. Da vida , ôcmaravilhofavirtu»

tude de Santo Hugo Abbade do Mof-
tcyrodcBonavalie da Ordem deCií*
ter, com a relação de íeu modo de pro«

ceder nas couías de governo, pag.8^8.

Cap. 26. Como à inítancia do lanto Ab-
bade Hugo fe mandou celebrar na Or»
dem de Ciíler a exaltação da Coroa de
Chrifto , & da inílituição primeyra

deíla fcfta,ôc da morte do fanto Abba*
de, pag. 843.

Cap. 27. Como cIRcy D. Aflfonfo Hen.
fiques determinou fundar o Molkyro
de Santa Maria de Ceyça , & das cau-

fasqueomoveraõaiíto. Tocaó-íc al«

gúas antiguidades muytopara notar,

pág. 848.

Cap. 28- Como foy milagroíamentc da.

da vida aos que ficàraô mortos em M5 •

temor, & como o Abbadejoaô renun-
CIOU fua Abbadia,& ficou fazendo pc^

nitencia naquellas brenhas , pag. 852.
Cap. 29. Da fundação, & grande anti-

guidade doMoíleyro de Lorvaõ das
toufas notáveis ,que houve nelle,fen*

do de Monges de S. Bento , & de ai-

guas antiguidades muy dignas de no-
tar, pag. 856.

Cap. 30» Como o Moíleyro de Lorvaõ
fe tirou aos Religiofos denoiTo Padre

S. Bento, &: íc puztraò nelle Freyras

de S. Bernardo com muy tas partícula

.

ridadcs que nifl^o houve, pag. 862.

Cap. 3 1. Em que íc conta o nacimento,
& vida da fanta Rainha D. Tcrefa, fi-

lha delRcy D. Sancho o Primeyro de
Portugal , & de feu cafamento com el-

ReyD.AffonfodeLcaõ,pag 867.

Cap. 3 2. Da grande afpcreza de vidajquc

fazia a fanta Rainha D. Tercfa , & dos

trabalhos que p^iíTou com elRey feu

irmaõ,& como acabou lua vida fanta-

mcnte;pag. 87 !•

Cap. 33. Em que fe conta avídadafanra

Rainha D. Sancha , filha delRey D.

Sancho de Portugal, o primeyro do
nome,
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nome, & como fundou o Moílcyrode
Santa Maria de Ccllas, & acabou fan»

tamentc cm noíTo habito de Ciftcr ; p.

876.

Cap. 34. Das maravilhas que Dcos tem
obrado per intcrceííaó dtftas ^lonolas

Rainhas, algíias cartas íobrc cflania-

teria: &dealgúas RcliPiofasque aca*

bàraõ no Moílcyro de Lorvaò com
opiniaóde Santas, pag. 882.

Cap. jy. De algfias Kcligiolas , que fio-

recèraô ncfte Moíteyrodc Lorvaó tm
virtude j & fantidacic , com outras no-

ticias dcile,& do de Ccllas, P.8B7.
Cap. ^6. Da vida, & ccnvcríaõ da (arta

Rainha D. Mafalda filha^dclRcy D.

Sancho o Primeyro de Portugal, To-
ca-fe a íudaçãodo iMcíkyrodc Arou-

ca, & fua uicorporação àOrJcm de

Cjfter,p. 8pi.

Cap» 37. De algúas Rcligioías que flore •

céraõ cm fantidadc no Mofícyro de

Arouca ,& das Relíquias que ha nclle,

& alguns milagres que fez o Scnhcr

por mcyo delias, p. 896.

Cap. 38. Da vidai&coftumes do glorio»

íb S. Guilherme Arctbifpo de Bituria,

& Religicfo da Ordem dt Ciíler , com
a relação de fcu íeliciífimo tranzito j

pag.9co.

Cap. 39- Da vida , & fanras obras de
Humberto Conde de Saboya , & Mau-
nana Monge da Ordem de Cs fter. To-
ca-fe a tundaçâo de alguas Abbadias>

pag ^of.
Cap.40. Davida dcSanta juliana , Re*

ligioía da Ordem de Ciítcr , como por

íua via fc inftituhío na Igreja a fefta do
Santiííimo Sacramento, com hua carta

de G^ufredo, cm que íc tocaô as vidas

dciiiuytosS*niosdâOrdempp.9i3.

LIVRO
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CAPITULO I.

Da inflituiçaõyé' principio da Ordem
do Patrtarcha S. Bento,& de fita

grande fantidade , com hua breve

relação das Ordens que militao de^

bayxo defita Regrave' do tempo em
que foraofundados,

O tempo que o Papa Joaõ
I. cinha as vezes de Chri-

ílo na terra, & o Empera-
dor Juftinoo Império do

Oriece,&Theodorico II I.& ultimo
donome,fenhoreava oReyno dos
Godos; andando a era do mundo em
54,86. cfegundo a verdade Hebrai-
caJ & a de Chriílo cm 5 27. ouve na

Província de Nurfía hú Conde cha-

mado Provido, neto, fcgundoopi*
niaó de Robles, & outros, do Em-
pcrador ]ufl:iniano,irmaô,& imme-
diatofucccíTordo Império Oriental
de Juftino,o qual cafando conforme
à nobreza de feu eftado, tomou por
mulher a hua fenhora chamada A-
bundancia,da illuftre familia dos
Uríínos5& única herdcyra do Mar.
quczado de Monfcrrat,da qual hou-
ve dousfílhoS;>ambos de hum ven.
tre^com taó grande perigo da mãy,
que no parto a julgrítaó por morra;

mas foy Deos fervido Uvralía delle

com milagre manifcfloj dando ao
mundo duas tochas^quc com oref-

plandor de fua fantidade o alumia-

raó^quaes foraó o gloriofo Patriar-

cha S.Bento,& fua irmã S.Efcolaítí-

ca,emosquaes competiaónaquella

tenra idade os dôs,& graças do cor-

po fem a finceridade,& pureza das

almas,fazédo feus pays grande fun-

damento em huns, & Deos maravi.

Ihofothefouroem outros. Foy feu

nafcimento na Cidade de Nuríia,

pátria também do famofo Capitão

Sertorio(fegundo a tradição anti.

ga ) nas cafas do Marquez feu pay

,

cm qjc agora eftà fundado hum
Moíieyro ái fua Ordem ; & na pró-

pria fe creou atè idade de oy to an-

nos, na qual foy mandado a Roma
com o fauílo, & cafa devidos à fua

grandeza
, para fe exercitar nas le-

tras, & policia da Corte Romana,
que nefte particular excedia a todas

as da Europa. Continuava o Santo

Menino com o exercício das letras

humanasjcm que fazia exceíTos im-

poífiveis à fua idade, & depois nas

artes liberaes dco moftras detaõ
fublime engenho, que por milagre

fc fallava nas Efcolas em coufas

A fuast

Jacobuá

de Vora*

giue in

cjiis vím.

Claudius

à Rota

lege 4S.

Supplc-

menc.

Chroni-

COrum
lib. 9.

Liponu-
nus l.j.

y
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fuás. Na convcrfaçaô , & modo de dcllajporque pedindo fua ama a cer*

í tratar, tinha graça particuhriíTima, tas vizinhas emprcíiado hum algui»

I
^attrahía aíiomundo todo^ que dar grande de barro > para cfcolhcr

} pronofttcava nclle alguma maravi» hum pouco de trigo, &dcy>cando o

lha rara, como ao fim vcyo a fcr: dcfcuydadamcnic cm lugar pouco

mas tanto quanto o mundo celebra- feguro > cahindo do lugar em que

va^ & favorecia fcus principios, citava, fe quebrou pelo meyo , &
tanto o Santo fe defafltcyçoava dos dcyxou a ama em taõ grande afflic-

tratos , & invenções que ncllc def- çaó, que o Santo Menino compade*

cobria, concebendo a tudp hum cidodella,fepozemoraçaôferven-

odio taô entranhavcl , quanto era o tiílima , & tornou milagrcfamente a

perigo , que cm cada coufa hia co- reilaurar o vafo quebrado, com ad.

nhecendo: & dandolhe Deos mayor miraçaõdaama , & das mais pef-

animo do que fua pequena idade foas,aqucm cila ocommunicou,
promettia , deliberou comfigo de que para lembrança dcíia maravilha

dar codas às efperanças do mundo

,

o puzeraõ como trofeo ícbre a por-

às delicias de Roma, à convcrfaçaô ta da Igreja, & ao Santo daquellc

dos amigos^ Ôc ao edudo das letras, dia em diante tivcraõ em íingular

querendo mais alcançar o Ceoíem veneração. Mas elle que naò dey»

cilas , que pcrdello fendo Letrado, xàra Marquczados , & fauftos Ro-
E como os poucos annos lhe naõ manos , para aceycar os daquella

dâvaó inda lugar para perder o a* pequena Aldea. temendo perder alli

mor a tudo, o que tinha ahúaama o que ganhara em deyxar Roma,
fua que o creàra , lhe fez que fc naõ fcm dar conta a peíToa nenhuma fc

partiíTcjfem communicar com ella partio humanoyteparao deferto ,

ícudcfcjoj a qual levada do amor en- deyxandotal a amaquco acompa-
tranhavel que lhe tinha , trabalhou nhàra , quando fe vio fem elle , que
alguns dias pelo tirar do fanto pro- de pura payxaõ cahio enferma , 6c

poíito em que eílava, pondolhe alguns mezes depois acabou a vida

diante a triíleza de feu pay , a perda com moílras de fe partir para outra

de feus eílados, odefamparo dos melhor, & mais glorioíâ , onde a

vaíTallos , & a impoflibihdade do deyxarcmos porfeguira noíToSan»

negocio : mas como Deos o animava to , que mettido no coração do de-

nega empreza , naõ tiveraõ eftes fertoíem fabermais caminho, que
confclhos lugar emXeu coração; oqueDeoslheenílnava, foy ter a

porondeconveyoàamafeguillono hum valle, chamado SubIaco,abun'

caminho do Ceo , pois elle a naõ dante de aguas, 2( frutas íilvcíires,

íeguia nos cõfelhos q lhe dava para onde íc deliberou de viver, achando
feguiro da terra. Partirão fc huma na pouca communícaçaõ da gente

noyte de Roma, a tempo que naõ commodidade para feu intento, &
foraõ íentidos, naõ fem lagrimas de nas frutas bravias remédio para fuí-

hum & outro, ôc caminhando por tentar a vida. E fiando jà delibera»

lugares apartados , a fim de naõ fc- do neíie propofíto , & [andando de

rem defcubertos de quem os buf. huma parte para outra , bufcando
caíFc , vieraõdar cm hum pequeno alguma cova em que fe recolher , o
lugar, chamado Ephide , onde encontrou hum Santo Monge, por
fe deyxou eftar algum tempo re- nome Romano, &inteyrado da fua

colhido na Igreja do Apoftolo S. determinação lha louvou por cxtre.

Pedro, fazendo vida taõ Angélica, mo , & oíFcrecco feu favor para a

quanto logo moftràraõ os cffcytos dar â execução , & naõ dcíiíiir da

empreza.
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cmpreza. Lançculhe o habito Mo» cem hum pregaõ taô fublimc, que

nachal , & nrcllrandolhe huma co. os Monges , & Ermitães que viviaó

va muy pouco fabida de gente, o vi- cm divcrfos lugares , fazendo vida

nhavifitar algumas vexes, & trâv folitaria^dcfejandofeguirhum Ca-

zcrlhc o ncccíTario para fuftemar pítaô de tanta experiência nas guer-

avida,porlhetiraraoccaíiaódcfa» rasefpirituacs, como cracílcglo-

hir ^ondepudefíe ícr vifío de gente riofo Ssnto , fc vicraó ter com clle

humana. Aqui efícve fepultado três cm tanto numero, que para lhes dar

annos , gozando em todos elles de gazalhado/undou hu celebre Mof-
convcrfaçaõ interior, que tinha na tcyrono Monte Cafíino, onde pri-

oraçaõ com feu Deos , & aperfey- meyro cíiivera hum Templo dedi.

coando fe na abílinencia , & quieta- cado ao Ídolo de Apollo , que clle

çaó do efpirito , de tal m.odo , que confagrou em louvor do grande

mais parecia creatura Angelica^cue Precurfor de Chrifto S.Joaõ Bapcií-

homem compofto de matéria taô ca,& aquircrpiandecco cominfíni-

íragil como a noíTa. E porque naò tos milagres, que diíFufamcntecon-

he coftume de Deos ter encobertos ta S. Gregório Papa no fegundo li-

fcmelhantes thcfouros,quiz dar no» vro de fcus Diálogos , naó lendo

ticia dcftc ao mundo , por mcyo de entre todos elles de menor coníide-

hum Santo Sacerdote , a quem hum raçaõ o efpirito de profecia , com
Sabbado de Pafcoa revelou o lugar que prcnoílicavs as coufas por vir

,

onde vivia feu fervo, mandandolhe & dizia as que fuccediaó em luga-

queoviíitaíTe, & proveííe dahicm res muy apartados; & craniíto ta5

diante do neccííario , que feria bem admirável , que Totila Rey dos Of.
pouco, para quem fazia vida taô trogodos, queneílc meyotêpoan-
auftera. Além dcfte Sacerdote, que dava deílruindo Itália , chamando.
dalli em diante o viíitava ordinária, fe açou te de Deos , o quiz experi

.'

roétc,o encontrarão algusPaflores, mentar, mandando hum criado feu,

que apafcentavaó ogadonaquclles que oa Meftre Menegaldo chama Mcnegaí-

va'lcs,&pra(fticandocomclle,achà« Rígo, companhado de toda â No- <í"s.

raô tal fua doutrina , & fantidade brezade fua Corre, particularmen-
de fuás palavras , que publicarão te de trcs Condes principaes de feu
peles lugares donde craõ , maravi- Exercito , chamados Blidin , Vulr,
lhas do q nelle viaõ, incitando com & Roderich , para ver fe fe engana.
iftomuytagêteaoirbufcar,& tra. vaoSantocom as apparencias ex-
tar com elle negócios tocantes ao tcriores , ou lhe dizia o efpirito
bem de fuás confciencias. Daqui ve» profético a verdade de quem fcíTe

;

yo a ft r conhecido, & fabido feu no- & vendo que noíTo Padre S. Bento
me pela terra ;& porque fc chegava lhe penetrara o fegredo de feus pcn-
otempodedarluz ao mundo, per. íamcntos, & conhecera o fingido
mittio o Senhor, que foífe prova- Rcy na primeyra viíia , lhe veyo
docom varias tentações, em parti. pelToalmánte fallar ;, & ouvir fua
cularcomhua dafcnfualidade, que fanta doutrina, por meyo da qual fc

clle reprimio , lançando.fe cm hu. ouve dahi em diante cã menos rigor
ma mata de abrolhos : donde fahio nas batalhas q vencia , & fazia me.
ícu corpo lançando rios de fangue, nos cíirago nos povos q conquiíla-
&: o efpirito purificado com novas va. Teve alguns difcipulcsfamofos
enchentes de graça, que o ftzco- e m nobreza, & fantidade: entre 09
nhecido brevemente na Cidade de quaestiveraõ oprimcyro lu^ar S.
Roma , & na mayor parte de Itália^ Plácido , & S. Mauro , o primeyro

A ij dos
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dos quaes entrou no Cco com palma hum dos mais illuftrcs cm fantida»

de martyrio em companhia de rauy. dc,& virtude, & nas mais grande-
^.t°q.^^

tojsReligioíos,dequecra Abbade, zasdctodaHefpanha, & ondepa- i<;i..&

& de dous irmãos feus , & huma ir- recc que vive hoje o cfpirito de N- '^^*
^

mâa, chamada Flavia, Virgem de Padre S. Bento,& a largueza de íua ipufc.

virtude íingulariflimap& de fermo- benção, como veremos em feulu* ^9-

fura taó rara , que bem pareciaó as gar. Vivia-fe ncfte tempo da primei»

pcrfeyçôes de íeu corpo efmalte de ra fundação com o rigor,& inteire,

hum cofre merecedor do rico the* za regular, fendo os Monges de S.

fourodefuaalma. &oíegundocom Bento hum raro efpelho de vir:ude

obras maravilhofas , & comprido na Igreja de Dcos , & osPrincipes

martyriodc penitencia^conquiftou Chriítãoscftimavaõ muyto faber

,

Grego- o Rcyno da gíoria. Trinta & qua* que havia Rcligiofos que quizcf.

iTappra- ^^^ annos viveo eíte Santo Patriar- fem viver em íuas terras; & por iíio

bationc cha na Abbadla do Moute Caflino, osbufcavaõ, & mandavaõvir, don-

Grf"oí
^^^ ^^^^ ^^^ maravilhofa , que mais de quer que oshavia:cntr^ os quat s

diafeg. parecia Angelica^que humana. Aqui Guilhelmo,opiecofoConde deAl-
1.1. c.jí. eícreveo a fua Regra, concluída em vernia ,& de Guiana , vendo» íc lem

nu"part. 7V capitulos, taóchca de doutrina filhos , & querendo empregar parte

2.tic. 15. accommodada ao modo de vida dos feus thefouros cm fcrviço de

zaJhar
Monaftíca , como era o eftylo, & Deos , fundou em fuás terras o

Papai cõ- vidadefeu Author. Moíkyro Cluniacenfe , cujo pri
firma. Chegou O Santo Padre 30 fim de nicyro Abbade foy hum Santo va» ^«^'«í»

bSÚus fua vida,na5 íem muy tas revelações ra5,chamadoBreno,naturaldeBor* JtT'
succilíi- de o ter jà propinquo ,& querendo, gonha , a vida , & virtude mara vi. ^odcr

Eccíeíií
lhe o Senhor pagar o muy to que tra- Ihofa do qual era muy conhecida "^Z^nl

fticVsL balhàra no difcurfo da vida traníi cm toda França. Depois deita fun- íoLuIc'

cramêtis. torla , O Icvou a gozar da eterna, em daçaõ difcorrendo o tempo , & vin. ^y^^""'^

confían- idade dc 62. annos , no de Chriíio dofe a diminuir o rigor deftcs prin ^cu\a!1].

tinopoU- de 5 89» fegundo huma computação cipios, dizVincencio no Efpciho caiianeus

conct.
niais vulgar, pofloque outros, fe« Hiílorial,Caííaneo,&S. Ante nino

^coaiitlu

Maguút. guindo outra ordem dos annos, lhe com muytos outros, que no anno 55.

cap. II. accrefcentem ,& diminuaó a feu fa- do Nafcimento do ncíTb SalVo dor ^"*°"i-

lyT"*!. ^^^ > "3Õ lançando conta aos Ponti- JESU Chrifto de 913. fendo o A b- tkl i^.*

cGonfai- ficcs, & Empcradorcs , qucconcor- bade hum Santo varaò, chamado "p. i^.

í^q-t?.
^^"^ "^^^ meyo tempo. Faleceo Odo,fcpozoMofteyrodc Clunia.

f^p^***

ítanuum" SabbadoSantoa2 2.diasdomezde cocmtantaafpercza, & rigorMo chíift.

dl. Item Março , & foy tercom Chrifto as nachal , que veyo a fazer Congrega-
^^J^f

'^*^'

permc*b-* ^o^s Pafcoas,que merecera no tem- çaõ por fi ,& ifentar íe da obedien. pinus in

fain,& podefuavida. Havia jànefte tem- cia dos Abbades do Monte Cs íli
taíiis.

Rcffuiaíi.
pomuytas Abbadias em Itália, Sici- no, & daqui fe derivou a Ordem Ji^^»'

bus. cfu- lia , França ,& ainda em noífa Hef- Cluniacenfe. Correndo depois os part. z.

per CO, & panha , como hc o Mofteyro de S. annos >& chegando o de Chrifto dc i' "l*
1-°'*

cxtrâ nc * rf • X ^» ^^ S'iDclicufi

cierici, Cláudio de Leaô , onde tomàraõ o 1030. fegundo Caíraneo,&S,Anto ytneid.^.

vei Mo- habito alguns annos depois osfa- nino, ou a 1012. conforme oSamo J'^- >•

.

Tcot mofos Prelados S.Leandro , & S. theu, fe levantou cmTofcanahum ;í„"°"';,,

cii.Cabe- Ifidoro Arccbífpos dc Sevilhaj& cm homem de eílranha virtude,pcrno z.m. 15.

fuTcí^
Portugal Lorvão , que em tempo de me Romualdo , que vendo ir em de

"f^^^^^^*

rolo Ma~ Mouros feconfcrvou inteyro, & a- clinaçaõ a vida , & rigor antigo dcs p^n.

"*

giio. D. gora he de Reiígiolas dc Cifter, MongcsdcS. Bento, aceío com no- conf.5»-

vo
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Chron.

Imyds or-

dinis ]ib.

7. cap. 6.

Samotk.

iuChron,

Roman.
lib.é.c.g.

Aiitouiu.

p.a.tit.ié

cap. 13.

Hictoií.

Roman.
Rep.

Cbrift. 1.

é.cap.ii.

vo defcjo da falvaçaô das almas , fe

rccolhcocom alguns Rcligicíos a-

migos de feguir a virtude , & pcr-

feyçaõ Regular , & com outros no-

vamente convcrcidcs , do muiido

ahumafperiflimo monte, chamado
Camaldula , cinco legoas da C ida-

dcdc Arccio,5<' fundando nellehu

Moítcyro, conforme ao rigor da
nova reformação, dco principio à

Congregação dos Camaiduceníes,

da qual íc derivou pelo tempo adia-

teouira , chamada vulgarmente de
Monte Olivete, principiada pelos

annos de Chriíio de 14.70. con.

forme aos Authores rcf:rridos. No
anno de 1017. ou fegundooutros
de 1020. íe começou em Alem ar ha

a Ordem dos Humilhados} à qual

deraõ principio alguns Senhores

nobres,que o Empcrador H- nrique

III. levou de Milaõ para Alemanha,

com temor de lhe poderem revolver

o eílado íe os deyxaííe em Itália:

os quaes tocados da maôde Deos,
que por meyoscftranhos exalça Tua

Igrcja, & leva os hom.ens para a glo-

ria , & fazendo virtude de fcu dcf»

terro, fe deraõ a viver com humiU
dade, ôc fazer aílim elles, como fuás

mulheres grandes cfmolas, ík ícrv;-

çosde Deos,ajíitandofc muytas ve-

zes ,& praticando no modo de pro»

feguir a empreza começada, na qu«l

íeavantejàraó tanto, que o Empe»
rador movido de fua fama, os rei tú
tuhioàfua graça,& lhes levantou o
dcíierro,dandolhes licença para fe

tornarem a Lombardia , onde fegui-

raõ o caminho da virtude , de ma*
neyra, que apartando íe as mulhc*

res, & maridos de commum con-

fentimento, & fazendo Moílcyros
apartados , começarão a viver con-

forme a Regra do Patnarcha S.Ben-

to ;& tal foy o rigor de fua vida ,&
taõeíiremadas as moítras que de-

raõ de vcrdadey ros fervos de Chri-

ftO;queoPapaIrinocenciolIl. lhes

coníirmou leu modo de vida, na

^jriij;

qual pcrfeverâraõ atè o anilô de
1 175. em que o Papa l^io V. os ex-

tinguio , por naõ accycarem a rcfor*

maçaò do Cardeal Borromeu,& ta-

zcrem fobfe ella certa conjuração,

indecente a gente Religiofa. An^
dando a cra^cChrifío em 1040.

annos , fegundo CaíTanco , ou fe»

gundo outros , cm ÍO70. fe comÊ
çou no cíiado de FÍOrtnçaaCcn'
grcgaçaó de Valle-úbro/a , cujo pri-

mcyrc Fundador foy o Sapito varaõ

Guaítcrto, o qual, corro por lhe

matarem hum irmsô feu , andaíTc

em armas contra o miatador, & hum
diaocncoiitraífe em lugar que lhe

pudera tirsr a vida facilmente *, lhe

perdoouJó porque lho peclio à hon*
ra das Chagas de Chníto. E co-

mo depois diflo entraíTe na Igreja

deS. Miniato, que era de Monges
Bentos, hum devoto Crucifixo

3

que allieíiava, lhe abaixou a cabe-

ça, moítrando agradecimento do
fcrviço que lhe fizera, em dar vida

a leu contrario a honra de fuás Cha.
gas. E fez eíte milagre taô grande
aballo em fcu peyto, que renuncian*

doas pompas do mundo, tomou a
habito no próprio Moflcyro de S.

Mmiato, onde fiorecco brevemente
tm tanta virtude , que íua vida fer-

via aos mais de fingular exemplo &
vendo que naó fe guardava naquel-

le Moíieyro a Regra de S. Bento
com a perfeyçâó devida , fe foy com
alguns Rcli^iofos amigos de vida

tlirtyta a hum deferto, chamado
Valk-umbrolâjonde fundou huma
Abbadia, que depois foy Cabeça
da Congregação por fi , apartada de
todas as mais. Além dtfias Ordens
mil; taó debaixo deflaSãtaRe;2raa

dos Celeftinos , fundada pelo Papa

CcltftinoV, & confirmada porBo-

nifacio VIII. andando o anno de
Cbrifto em 1197. annçs. As Or^
dcns de Cavall^ria, como fcya Jo
Templo, & faõhojc em Portugal a

tícChrifto, ôi Aviz , cm CaíkUr a
A iij de

CaíTa-

ncus p. 4.

confider.

Samot. in

aiinalib.

riaci-a

in vita

Alexand.
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de Alcântara, & Calatrava, & cm nia, chamada Ermcgarde, na qual

Aragaô a de Mcincía , & muyras tinhaõ o menor lugar a^ partes ;, &
cj',]^^"*

outras, de que ao prcfcntc naô tra- dotes naturaes, que a todos fcrviaô neuspi.

to, porfcrmeu principal inftituto de admiraçaôi porque o extremo de <^«>"fi'ier.

contar a fundação da Sagrada Or- fermoía> com que excediaàs mais plúius

demdcCifter, que como todas as Senhoras de Cafnpinia, ficava de Morigia

^^^^ j
mais , antes mais que todas ellas (c nenhum luílre à vifta do refpl andor víulV

.laL? finalou naobfervancia da Regra de defja eítranha virtude. Eraò hum mEma-

•

ofijíè
S« Bento. E dado que no tempo de ôc outro amicíTimos de exercitar ^^|;;^^°'

*j!rá.*i^ fua fundação houvcílc outras mais asobrasde mifcncordia cm tal ex- iius"i<ep.

fi' antigas,avanteiou«rc tanto na vir- tremo, que mais pareciaôdifpen- cimit.

' tude , & ferviços fcytos à Igreja, feyrosdc fuás riquezas, que le..ho j^'^* "'^^

,,. quevcyo a ter precedência a todas resdellasAfcus vaíTallosostinháo iihefcas

M.bati 3s mais, & fer preferida cm todos os antes cm lugar de pays , que de Se- !i5-
Z^- ^ 5*

''
Concilios,&a(n:os públicos, como nhoresabíolutos, como na verdade nhòta

fe pôde ver mais largamente no Ca- oerão. Algunsannos depois de ef lart.t.

talogo de Caílanco , onde difpu. tarem cafados, conccbeoErmegar.
'^;i{,'j.

tadasprccedcncia.s. Foyfcupnnci» dehumfílho com applaufo geral de musin

pio no anno de noíTa Kedcmpçaô de léus fubdifos , & 'particular íeU , &
1098. cujo Author foy o Santo va. de Thcodorico , a quem hiaõ jà fal-

raô Roberto, Abbadeque fora de tandoasefperanças de o ter. E co»

Molifmo, o qual com alguns Reli- mo todas fuás couías offereciao a

giofos íe apartou a viver mais afpc- Dcos , o fi?eraô também do filho

,

ramentc em hum dcferto, chama, cflando ainda encerrado nas entra*

do Ciftcrcio, dando elle, & os de nhasdaroay , aqual comohúanoy-
fuacompanhiaprincipioahumadas te (depois de ter gaíiado muyto
florentes Congregações , que tem tempo em oraçaô ) encomendando-

a Igreja Militante, ôcdcquemais fe a fi,& ao filho que trazia no ven.

peffoas iníigncs íahiraó em ktras,& tre, à Virgem N. Senhora , & fe lan.

fantidade , como veremos no dif« çaíTe a dormir;, cila lhe a^parecco

curío deíla hiftoria. cercada de maravilhoío refplandcr,

^r:' dizendo, que ofilho que trazia nas

^ .:./.' \.
;

entranhas defdc O dia de feu naf-

CAPITUXO II. cimento havia de fcr dedicado a

íeuferviço, & moftrandolhe hum
Da vidai&fantoscoJtumesdoFene' anel de obra maravilhofa a ccrtifi-

ravel Abbade Roberto, primeyro cou, que com aquelle o hava de

Fundador da Ordemde QJler , & aceytar porEípofo leu,& confcrval-

dosprincípios defua vida , & fun* locom tal nome em todo o diícurfo

dação do Mofteyro de Moltjmo. da vid 3 -, 6c porque a v ifaô naó pare*

„ ctíTe fabuloía , lhe appareceo a Vir -

mlnu'* TT Ouve na fértil Província de gem fegunda vez , confirmandolhe

fcripta.
J^ J^ Campania hum fenhor , por a promeífa com fenelhantes pala.

ejusvltí nome Thcodorico, nobiliffimo, & vras,dasquaes a illuftre matrona

Vmcéci- conhecido, aííim pelas terras , que tomou motivo para com dobrado
Dusi.15.

fcnhoreava, como pelo tronco don- amor cfíimar o filho, que ainda náo

Hcímín- de procedia
,
que era dos Emperado- vira , ^ defejar a hora de o ver cm

dusi 47. rcs de Alemanha, 5c dos Duques de feusbraços, para delles o dedicar a
Amomus

g^j-g^j^j^^ ^ caíado com húa Senho, quem antes do feu nafcimento o to»

»«• 15. ra da Caía dos Condes de Niver. màra por Eípofo,& fervo ícu. Che-

io iií A gou-fc
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gou le o tempo do niícimento do nocorpofalfavaõ. Vendo os Reli-

filho taõdcrejado^ & com pequeno giolosa virtude que nelle rcíplan-

perigo pario Ermegârde hum filho dccia, de voto commum o cle^éraõ

tão bello nas partes, & ley^ocns do em Pnor Conventual daCaía^quc»
corpo,comole requeria para aquti' rendo ter por Juiz, & C cníor de
le, que ha via de trazer em íi tão fcr- lúasvid^s, quem tãoboaccnta ti-

mofa alma;& como íe havia de crear nhadadoda íua prcpna : no qual

paraDcos, em chegando a ufo de cargo tanfo mais fc avantejava cm
razaòoentregârioleuspaysaoAb- crfção, &- rccclhimento , quanto
badede S. Pedro de Cciia da Or* noofficio,& dignidade excedia aos

dem dogloriofo Patriarcha S. Ben-» n ais, entendendo que naõ fatisfaz

to , para lhe cnfinar ierras humanas, com^ Tua cbrjgaçâa o Prelado , que
& Divinas, juntocomamodeflia, prin cyro nãotazcom obras o que
&cemordeDcos, que florecia nos nanda a ícus fubditos cem pslà'

Rclijiicíos daqucllacaía , cmcom- vras. Eílcndia fe a fama defua vir*

panhiadosquaes deo o SantoMe- tude por tantas partes, que de muy-
nino tantas moíiras de virtude , 6f tas o vinhão ver pcíToas nobreS; pa-

íujeyçaô|& tantos fíiaes de alto cn. ralhe tomar a benção, & fe cnco-

gcnho nas letras, que chegando a mendaremfuasoraçocns, crendo,

quinze annos lhe lançarão o habito que delias lhes viria(como cm eífey •

de Religiofo,entendendo quam f^r

.

to vinha ) todo o bem , Ôt prcvcytOi

mofa em preza faziaó em adquirir aflimnasalmas por augmenro tfpi-

para Dcos plãta,q emtaò pequenos ritual,comonQbcorpos prcfervan-

annoslançavadefiiacsflores. Eda- do.os de muytos perigos, &tnfcr«

do qucafcus pays fe lhe fizeíTe de midadcs.Efle pregão da fama incu

mal apartar tão cedo de fi hum fó tou aos Monges de hum Moftcyro,

filho, nafcido em tantas cfpcrança*;, chamado S. Miguel Tornodoren^c^

Icmtrando fe todavia que cfcolhia da própria Ordem de ncíTo P. S.

amclhorpartc,&quea VirgemSc- Bento, que por falecimento de ícii

nhora noffa antes de íeunaícimen- Abbade, eílaváo cmvefj erâsdce-

tooaceytàrapor Efpofo, ccformà- Icyçaõ, a darem feus vetos em S.

rão fuás vontades com a de Deos,& Rcber to,& o elegerem por fcu Paf.

animàráoofilhoafeguircom animo ter, crendo, que com tal Abbadc
invencível a cmprcza q começara, aproveytanão muyto no caminho

Mas pouca necefiidade tinha o San- clpirítual,& no credito do ícu Mo-
to de quem o incitaííc, porque de tal íteyro, que pela fantidade de quem
modo corria no caminho da virtu. ©governava viria acobrarhuma re-

de, que a todos ícrvia de notável putaçaó mayor do que nunca tive-

cxemplo, gaitando as noytcs , & ra. Elcvtoncfta forma, tz mcttidd

dias cm continuas orações, & vigi» de poffe na nova Prelazia ^ achou

lias , fujeytando feu corpo , ôceníi. ncílamuytoaqueacodir, &rai es

nando o comjejuns, & difciplinas velhas de culpas que arrancar, mas
a obedecer ao efpirito, & naõfe le- como cftavaõ fundadas de muyto
vantar contra a rezaõ. Trazia muy tempo,& recebidas comocoufa li.

deordinario hum cilicio afpcrn mo, cita entre os Monges, em poucos

&poftoquecomclle,&comasmais dias conheceoo Santo ,qu3mincu

penitencias que fazia, andaííe muy ravcl era aquclla enfermidade , &
debilitado, asforsasque fua alma quam pouco caminho levavãc fe-

cobravacrãobaflantcs para reflau- melhantesovelhaspara íc apafcen.

rar€om vcnfagem conhecida as que tarem por ícu mod^. E antes de fua

t.bcza



tibeza lhe fazer algum aballo , buf- rias , oíFercccndo por íi , & pelo pe-

cando cauías convenientes, & ar- vo Chriliaó olfacrificio do Altar,

gi]indo«fc de pouco íuíEcienie pa. ( como Sacerdote que era ) & muy-

ra governar almas alheas , os dcy- tosjcjuns,&lagrimas,emqgaíiava

xou com fcu modo de vida ,& íe vc- o tempo de íua peregnnaçaó.Os ou-

yo continuar , onde tomarão habi- tros dous eraó difcipulos Teus , &
to , com os cxcrcicios de virtude, ambos irmãos, naícidos de geração

que fcmpre tivera j dando com íua nobiliílíma;} & tr.uy ricos cm bens

vinda íummogofto aos Religiofos, da fortuna , os cjuaes antes de fua

que de fua partida ficàraó mal fatis- convcrfaò feguiaô a Ordem de Ca*

fcytos> por fe lhes tirar dentte as vallaria com notável opinião deva-

mâos taõ Santo Prelado. Mas Dcos Icrofos nas armas j ôc temo tacs Ic

que o efcolhèra para grandes coufas, achavaõ ordinariamente cm todas

& as governa todas com fumma as juflas , 6c torncos famclos , que

providencia , difpoz as fuás de mo» fcíaziaôcm Itália, & Frarça,don-

do.que o naôdcyxàraô quietar mui- deas mais vezes íahiaô com nome,

tos dias no Moítcyro: porque huns & reputação de muy esforçados. E

Santos Ermitães, que apartados do como de todas as coufas tira Deos

trato, & converíaçaô do mundo mtyos para falvar almas, fucccdco,

viviaôcm hum dcícrtoem vidafan- qucirdocíles irmãos ambos ahu

tiífima , tendo noticia da renuncia- mas juftas de fama , & paíTando por

çaõ do Santo,& de íua tornada para hum afpcro deíerto onde vivia o

o Moflcyro de Cella,& como a cau* Santo E rmitaô, de que falíamos aci

fa de lua vinda fora a tibeza, & pou. ma ; aílcntou cada hum delles dcn-

ca religião dos moradores da pri» troem fcu peyto (vendo o lugar fo-

meyra Abbadia, entendendo, que litario,& acccmodado para tudo)

aquelle Prelado lhes convinha para de matar ao outro em tornandodas

guia de fuás almas,impetrarão hum juftas , para com a herança junta fi»

Breve do SummoPontifice,cm que carem mais ricos cm particular,

mandava ao Abbade do Mofícyrò do que ficavaõ partindo-a entre am-

de Cella lhes dtíle hum Religiolo bos E como na tornada , a vifta da
daquelle Convento , qual clks qui» lugar,onde tiveraó tal pcnfamento,

zeíTem cícolher , para os governar, Ihotornafleàmcmoriainaòfoodei-

&lhesfervirdePaftor. Epoftoque xàraõ de executar, mas tocados da

o Abbade íentiíTe íobremodo ver

,

mâo do Senhor, fc ciefccbriraô com
que lhe pediaò a S.Roberto, vendo lagrimas hum ao outro, o queaco.

de per mcyo as letras Apoftolicas, biçaícm.càra cm feus corações, pc-

houve de obedecer com laiiima de dindo cada hum delles perdaò ao

íeu coração, & darlhc o Prelado que outro,docípaçode tempo cm que

pediaõ> com que os Ermitacns fe dera lugar atáocruel penfamentOj

partirão contcntiflimos , como que & íabendo como perto dalli vivia

levava comfigohuma guia, por cuja aquelle Santo Ermitão, o foraõ am-

lifta naó podiaõ errar o caminho da bos bufcar à fua Ermida , onde com
Bemaventurança. Eraó cftes Ermi- muy ta dor de fuás culpas , lhe con»

tâés ao tempo q impetrarão o Bre- fcíTáraõ aquelle , & muy tos outros

ve três cm numero, hum dos quaes peccados , commcttidos no difcur-

havia muytos annos , que fe aparta» ío de íua vida , a que o Santo velho

ra a viver no defcrto, & jàcuberto applicou a medicina com taô boa or-

de brancas, tinha paííado grande dem , que além de os tirar de culpas

parte de fua vida em obras mérito* antigas, os movco a feguir íua vi-

da.
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da,& dar de maó àquclla em que an- notando com muyta particularida-

davaò com tanto perigo de fuás deapobreza^&humiídadcquecn-
confciencias. E como vivcílem alh tre fi guardavaõ , de que ficou edi-

cm grande recolhimento,& derejaf. ficadiíiimo
;,
porque cm todas Tuas

lem de aprovcytar cada hora mais o obras rcfplandeciaõ rayos degran-

caminho da virtude, tendo noticia de virtude, Sc íe partio muyto feu

da fantidade, & vida maravilhofa devoto, pedindolhes, que em fuás

de S. Roberto , querendo.o ter por orações tiveíTem lembrança de o en-

Capitão f & guia nas guerras efpi« comendara Deos. Poucos dias de*

ruuaes, impetrarão do Summo pois mandou Roberto alguns Reli-

Fontifice o Breve de que falíamos giofos à Cidade bufcar alguas cou.

acima , por virtude do qual o lcvâ« ias , de que havia neccffidade, & co-

ráocomíigo ao lugar onde viviaj , moa pobreza em que vivhô era ad-

ro qual fc lhe ajuntarão cm pouco miravcl , & naõ tinha dinheyro que

rcmpo treze Ermitães, quevivíaõ lhes dar, os confolou , dizendo,

cm diverfos lugares daquclledcíer- que levaíTem confiança no Senhor

10, com os quaes ordenou S. Ro- Deos, porque clle tinha íeus the*

bertohum modo de Congregação

,

fouros^Sc daria ordem, com que

laõ bem regida , & taõ conforme naõ vieífem defprovidos. Entrarão

comoqucoSantolheenfinava,que os Santos Monges pela Cidade

cm todos parecia viver huma fó ai- com aquelles roftos confumidos da

ma. E fendo cila conformidade taõ penitencia, os olhos no cháo,os vcf-

goftofa para o Santo Abbade^ como tidos afperos , & pobres , & os pés

coufa , que fcmpre defejàra ver na deícalços, caufando fua viíta admi«

Congregação em que viveífe, toda- ração, & laftima juntamente nos

via o defconfolava a pouca commo- olhos dopovoi&comodellcsche-
didade, que havia no lugar em que gaile afama ao Bifpo, os mandou
viviaõ, para íe confervarem eíics chamar, & lhes deo tudo o que vi-

bons princípios , S? depois de muy. nhão bufcar , & pano baílante para

tos penfamcntos , & confclhos di- feveíliraCommunidade, Sccarre»

veríos havidos nefta matéria, fc gandclhes huma carreta de paó, áç

vicrâo todos a refolver em deyxa» legumes os defpcdio com mil oílfe.

rcm aquellc (itio , & bufcar outro rccimcntos , & lembranças para o
em hú deferto , chamado Moliímo, Abbade. Vendo a gente do povo o
íituado no Ducado de Borgonha rcfpeytocom que o Bifpo tratara

pertoda Cidade de Langres, onde osReligiofos,detalmodooimità*
de ramos de arvores , & taypas fi- raô , que em breve tempovcyo o
zeraô humas pequenas Cclias, & Mofteyro de Molifmo em edifícios.

Oratório , com tanta confolaçáo,& & rendas , que lhe dotavaõ peífoas

contentamento de todos, quene- devoras,afcr hum dos grandes ,&
nhum trabalho lhes parecia difficil ricos, que havia em muycas legoas

depaírar,tendopreíente ofeuAb- ao redor. Mas como das riquezas

badc Roberto.Crefcco a fama deftc temporaes refultc pela mayor parte

novo edifício , & Congregação nos grande pobreza , ^ falt:í nas cfpiri*

lugares comarcãos,& muytas peí- tuaes, de tal modo fc veyoa dimi-

foas , que vinhaô pelo ver , fe tor- nuir cm pouco tempo o rigor,& obi

navaõ admirados da fantidade, & fervancia da vi !a em que começà-

arperomododevida,quetinhaôen. raô, que S. Roberto determinou

tre fi. E tendo diíio noticia o Bifpo d^yxar fuacompanhía,&ir fe viver

Trccenfc os foy ver peífoalmenic

,

fcm dignidade Abbacial , onde n?.õ

tivcífc
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tivcíTc arrifcada íuaconfciencia j & modo, que fc lhe naòabalaíTecom

com cila deliberação deyxou Mo- qualquer violência, aconíelhouao

lifmo, & fefoy viver a hum Mof- Abbade, que diiriinulafíc com a«

tcyro, chamado Aux, cu Auro, da quella mudança, ôcnaédéíTc finaes

própria Ordem de N» P» S» Bento, deila,até naõ eftar provido de favo.

onde foy recebido dos Monges rcs de Roma , ou quando menos do
com grande contentamento efpiri- Legado, qeftava cm França , &do
tual, & brevemente alcançou por Duquede Borgonha, cm cujas ter.

votos de todos a dignidade Abba. ras rcfidiâo, Parcceo bc cOe ccíclho

cia! 5 que teve algum tempo, com ao Abbade,& Prior,& guardado íe-

grandc quietação, òccontentamêto gredoemfeu propofito continua,

de ver o bom cftylo, & modo de vaócom o governo da Communi.
proccdcr,quc em tudo íe guardavai dade , onde cada hera fe perdia mais

&ocuydado que todos em com» o decoro a cada hum dos Prelados,

mum , & cada hum em particular ti. & Te multiplicava a diíToIuçaó dos
nhaô dos preceytos da Regra : mas coíhimes , fem haver remédio a ta-

osde Molifmo, que com a ida do manhos males, nem S. Roberto fc

Santo tinhaô perdido muytodefcu atrever a lho dar, pornaõcaufar

credito ,& na opinião da gente eraõ com clle mayores damnos dos que

havidos por homens inquietos , & jà via.

de mào exemplo, impetrarão hum
Breve de Roma , para lhes fer refti-

tuido feu Abbade j com a tornada CAPÍTULO III.

do qual houve alguma emenda de

coílumes,& melhoramento na vida Da irreverência que os Monges de

paíTada, porém como eíla melhoria Molifmo fizera~0 ao Superior da
naôeftava fundada cm pedra foli- Cafa , ó- da pratica que S, Rober»

da , brevemente tornarão a fc mct- to IhesfeZiò' como poz em ordem
ter na froxidaó primcyra, de tal fua partida,

modo, que o Santo vio fçriflomal

fem remedioj&naôfabendodar.fe *|^T Aôacabavaõ os Monges de
aconfelho, opediamuytasvezesa X^ Molifmo de fe reduzir per-

Dcos,&detodasellas lhe dizia feu feytamente à intcyra obfervancia

coração , que naô havia outro me- de fua obrigação , & algumas vezes
lhor,nemmaisfeguro5quedeyxar IhoícmbravaS^Albcricofeu Prior,

de todo o ponto a companhia de & outras muytas Santo Eftcvaõ,

gente taõ amiga de feguir feusap. que era Superior do Moíleyro. Os
petites. E porque Alberico Prior quacsdenaôvcremlogooConven-
do Convento , éç Eftevão, queti- to reduzido àperfcyçaô que dcfc-

nha officio de Superior , eraõ ho* javaô, íentiaô grande dcfconfola»

mens de virtude admirável, &muy ção, em particular S»Eílcváo, que
zelofos da obfervancia regular, tra- era zelofiffimo da honra de Deos,&
tou S. Roberto com elles o negocio da cfírcyta obfervancia da S.Rcgra,

da fua ida muytas vezes, achando &naô fofria hum minimo defcuy-

nelles a própria vontade , & cada do cm fcus Religiofos , & fe algum
hora mais afervorada; mas como te- notava , o rcprehendia com fumma
miaô impedir.fclhe eftaidacomaU afpercza;& como viííc, que não po-

gum Brev e de Roma , Eílcvaô , que dia por fua induííria ter maõ no ri •

era homem de grande prudência,& gor Monaílico, & fazer comos
defejavd lançar o fundamento^ de Monges que vivcíTcm naquellc ri

gor.
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gor , & pcrfcyçaó , que viviãoos tro do que nnoítràráo os princípios,

primcyros Fundadores da Reli- que defconhcccndo a obra de mi.
giâo , íe qucyxava ao Santo Abba- nhãs mãos , nãopolTo negar a lafti.

de Kcberto , dizcndolhe huma ;, & ma que tenho do tempo que galtey

muytas vezes, que jà lhe não balta. nella.PcfavaaDeos^ fconíormecllc

vão as forçasdo[aniírOjavcraSan« dizia ao PatriarchaNoéjaccommo»
ta Regra menos cumprida do que dando-fe ao modo de fallar huma-
S. Bento nclla ordenava,& que pois no)deter feytoo homem, não por

ellc naõ era parte para dar reme- Ihepcfar, nem caber ncllearrepen»

dio tão cfficaz j ccího convinha, o dimcnro da obra que fabricàFa,pois

délTe ellecm peíToa : & S. Roberto como Deos vira d'antesosmeyos,
movido de fuás palavras, 6.' do zelo & finsdaquedajmas quaíilaítiina*

com que as dizia ,& muy to mais da do de o ver tâo outro do que o ti-

neceffidade que havia na Caía, fc nhacreado,&feus deméritos eíla»

foy a Capitulo , onde fez huma pra. ré aprcíTando o caftigo , lentia mais
ticaafpenflímajqueporfua, &muy avcrlhodedar, pelo amor que lhe

douta porey ao pé di letra. tinha , do que parecia fentir ( em
Curãvintus Babyhnem^ noluit cu» certo modo ) a oíFcnfa que com fuás

rariiderelinquamuseam. Depois de culpas lhe era feyta. Sinto eutam*
applicados taô diverfos remédios bem ("oh que comparação táo dií-

para a faudcdcrte povo, Cdiz Deos; conforme do captivo para o Sc-

& por reccyta de quem também lhe nhor , & do pó , & cinza para o Au.
conhece a enfermidade, fcm obra- thor da natureza/) ver o que come»
rem nelle as medicinas , que outra cey para Chrifto,& em Chrifto, taõ

coufa fica mais, que deyxallo à na

.

alheyo delle , que fua diícõtormida-

tureza f Do povo Judaico ( irmãos de me provoca a lhe dar hum caíii.

meus ) dava o Senhor eílas qucyxas go , que eu hcy de fentir mais que
debayxo do nome de Babylonia, de as offenfas feytas contra minha pcf-

que fuás graves culpas o fízeraô di- foa , & fera o que com Jeremias vos
gno : & eu ( não fem laítima o poíTo diíTe no principio , iJerelinquamus
dizer ) de hum Convento, que ha eam , Defamparemola de todo pon-
tão poucos annos vi florecer em to. Bem entendo que ao cargo Ab-
fantidade, & feguir o caminho da bacial que tenho, &à obrigação,&
virtude, com tanto contentamento, authoridade que com elle fe me co n«

& goftod'alma, quanto agora tem cede, convinha dar a qualquer de-
para o contrario de tudo ifto. Dcy* fcyto de meus fubditos hum caííigo

xcy a quietação de meu Moftcyro

,

taô afpero , que o rigor delle abriíTc

por obedecer aos preceytos da obe- os olhos à emenda. Mas também ve.
dicncia , cuydando de aproveytar jo , que em corações reveis , & ob-
minha vida cõ os exemplos dofcr- ílinados he ifto matéria de mayor
vor alheyo ; trabalhey na fundação incendio,do que tenho a prova tan-

dcflaCaíacomas forças d'alma, & to à mão, como vôs ma deites , en-
corpo , quãto fc permittia a quem as carcerando o reprehenfor de voílas

tem taô pequenas^ & aindaque mais culpas ,& nelle minha própria pef-

trabalhàra , tudo me parecera fácil foa ,& authoridade, que elle, cítan-

dcíofrer,.comparado comaserpe- doem meu lugar^repref^ntava. Vc.
ranças de alcançar nella hum exer- jovos refpondcr , que o zelo nimio
cito de almas , com que povoar a he algumas vezes caufa de grande
gloria; mas achome tão frufírado oflrcn^aj&quccoufasdeCommuni.
dcíles pcníamcntos, & o fim tão ou* dadc convém tratarcm-fe com tanto

decoro
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decoro dos Prelados , que naõ per - Naturczaj mayor entre os nafcidos,

caô o rcrpeyto ao que aquellc com» porque lhe reprehcndia feu adulte-

miim rcprcfenta. Em repoíla do rio. Prendemos Príncipes do povo
qual vos pcrguntarey , donde naf- Judaico ao Mcflias

;,
por lhes ar*

eco aos fubditosauthoridade, para guir a fallidade de fuás hypocre»

ferem Juizesdo muyto, ou pouco lias. Aggravaó os Mongcsdc Mo-
zclo dos Prelados ? Ê fe quando en- lifmo a íeu Prelado, & Superior Ef-

tràraóna Rcligia5,foycompreteX' tcvaô, & porque caufa? Corroinc

to de ferem netia juizes , íe julga- de a publicar por honra voíTa. Por

dos ? E quanto ao commum refpey- lhes dizer, que o eíiylo de fua vida

to de hum Convento, confeíTovos naõ vay muy conforme com o texto

quehetaôgrandejquctodaavcne. daSantaRegra. Males eraô cites,

raçaôfe lhe deve, mas a caufa de a para íe fazer comcUes muyto abai»

merecer, he pela virtude de tan- lo, fe o coftume de os paíTarcada

tas almas, como ali i íe ajuntaõ, dia,mena6 tivera o animo muy ba-

que fendo moradas de Deos , el- bilicado aos padecer. E fe a honra

Ic próprio as authoriza com fua deDeosoífendida no Prelado, que

Divina aíliftencia. Mas fe acaíoa defacataíies, menaómovèra amoí-

Communidadefortal, que em lu- trarfentimento, fizera ncftecafo o
gar de modeftia , fe.vejanella dííío- pouco , que nos mais tenho feyto

:

iuçaõ;, & outras coufas femeíhan- maseíla fombra, que me ficou de

tes,queauthoridade , ourefp?yto nome de Abbade, faz força àcon*

quereis vòs , que fe deva a tal Con- fciencia , para vos dizer eftes quey-

vcnto,& que limite fe pôde ter com xumes, a que deveis moítrar (fc

clle em caftigar feus defeytos? Dir- vos lembrais,que ha ahi Deos) o ar-

rocheis, que nunca hum Convento rependimento, queocafopede, &
he tal , que falte em todo elle virtu- fazer as fatisfaçõcs^ que a Religião

de. Ay de mim,& de vòs, quãdo tal manda ; & quando naõ , as tomarey

fora! MashõLoth, quandomuyto, cu de mim próprio taô boas , que

pode livrar fua alma , porém naõ li- cumpraô por vòs , & por mim a fa-

vra as mais do incêndio merecido tisfaçaô que vòs fomente devieis,li-

por fuás culpas. E fe as que tendes vrandovos para fempre de carga

faõfóra dos limites da razaõ, ve- taõpcfada, como tendes em obedc-

dc-onoeftylo com que tratais aos cer a Prelado de ccítumcs pouco

que entre vòs faõ juftos i pois eh e- conformes com os voíTos, & a de-

gais aos lançar prefos , para verdes terminação que niílo tomardes , af»

na prifaó de feus corpos hum de. fentayqueferàaque me faça ficar,

buxo natural do captiveyro de vof- ou partir de voíTa companhia,

fâs almas, eflylo muy ordinário na- Algum aballo caufou nos ânimos

quclles de quem Deos tem aberto dos Monges a dura pratica do San-

mão.Matou Caim a feu irmaó Abel, to,& as lagrimas com q folemnizou

naõ podendo os olhos da ave no. o fim , & principio delia , por onde

diurna ver a claridade, & refplan» ouve alguns dias hum certo género

dor da virtude que nelle ílorecia. de recolhimento avantejado dos

Pcrfeguia Saul a David , porque co- mczes arraz, mas tudo taô pouco,&
nhecia nelle obras difconformes acompanhado de tanta tibeza, que

das fuás. Aborrecia Jezabel a E- brevemente fc tornou a Cafa ao coí-

lias, porque a cílranhafantidadc do tumeemquecíhva,& S. Roberto
Profeta arguhia feus crimes. Mettc acabou de fe rtfoi ver cm os dey xar,

Hcrodes cm ferros ao efpanto da comicnçaõ de nunca mais aceytar

fua



T>ACH%p:i^ICJ'DE CISTE% 15

fua companhia , & afiim o diíTeao tò mandou levantar maõ do que ti-

Prior , & Superior , animando os a nha começado, pelo que tratou com
fazerem outro tanto, & a felicita- fcus companhcyros o modo como
rem com muy to fegredo alguns Re- farião fua partida , & aíTentando,

ligiofos anciãos , õc amigos da vir> que convinha ter favor dos Pnnci.

tude a fe irem com elles a parte on. pes Ecclcííaíiicos , & feculares, ele-

dc viveífcni com eftreyteza Regu- géraó a Eíkvao para os íolicitar,&
lar em muyta abílincncia , 6c temor mandando-o com pretexto de outro

de Deos;&t25boa diligencia fe ncgocio,cfcreveoo AbbadeaOdo,
deraõ nifto^que ajuntarão perto de que eatão era Duque de Borgonha,

vinteôc cinco Monges apoltados a hums carta, cujo traslado he o fe.

dey xar a companhia dos impcniten» guinte.

ces, & feguir afeuAbbade, para liluíirijfimo Diici Odoni Rtfper^

onde quer que foíTe. Tendo tudo tus Abbas Molifmenfís Ecclejí^e , &
aviado, & a ponto para fe partirem, qui ctitn eo Domini obfequium comU'

Alberico, que era de fua natureza pifc^r/itifilutem, a^feltatatem. Pie-

brandiílimo, compadecendo fe do tãtern^ ó' graíiam donatâm vobis à

perigofo citado em que via ficar Domino agnofcentes , mlumtis abf*

icuscompanheyroSjpcciioaS. Ro que beneplácito Celfltudinis vejira

berto , que lhe naô ficaíTe por fazer dwuid innovare > quamvis antiquum

o ultimo remédio, que a Regra má. fit ^ò-no-a mvum tnvirtutis appre-

da fazer pelos Monges obítinados, henjienem currere \ qmpropter no*

quecraoraçaô , & preces a Deos,as veritts, de aliquorumfociorum noÇ»

quaes fc naó tiveíTem cflfeyto no que trornm confenfu , qnibus data efigra»

pertendiaô, não deyxarião de fer iiaagnofcendifeipfos ^juxta San6íif»

fruduoías em outras coufas. Quiz Jimaregula pr^ecepta ^ in verapau*

oSantofatisfazerlhe a vontade, & pertate^ & confcienti^e fínceritate vi»

pondofe alguns dias em oraçaô com vere (iúCttijfe. Et qitia reitquos in

os Monges , que haviaô de ir

,

tandem fententiam adducere non po*

cne,decu'a virtude tinha muy ta tuimus yô-eofdem. ^eorum regimen

experiência, rogava a Oeos com dimttere,ò'Cumhisqmveftigiano»
muy tas lagrimas , que meihoraíTe o fira (imo potius San^i Patns Bene»

cftado daquelle Convento , & o diãi ) fequivoluerint^ ad eremum
trouifcífe ao verdadcyro conheci- migrare decrevimus j quia vero vef»

mento do mal cm que eftava , para trum in nos animum fapijjime exper-

ter arrependimento delle. Mas co» tífumus , á' nunc contra tnfurgentes

mo ícja traça ordinária do Demónio procellas exptririoportet , de omnibus

tirar das obras meritórias motivo vos certioremfacimus, orantes Domim
deccndemnaçaõ, aflim o fez deita: nuntié^ pAtremgratinrum^quod vos^

porque íabcndoos Monges , que o & domíiveftra incólumes cnnfervet,

Abbade , prior ,& os mais eítavaó Quer dizer.Ao III uítriílímoOdo
cmoraçaó porcllcs , & faziaõ no- Duque de Borgonha, Roberto Ab-
vosgeneros de penitencia, come- bade da Igreja de Molifmo, &os
çàraõ a fe queyxar , dizendo , que mais que com elle procuraó o fervi»

naó cra6 ellcs tâomàos, nem es que ço do Senhor , defejaó faude,& feli.

oravaõ por elles tão bons , que ou- cidade. Certificados nós da graça
,

vcHecaufa de fazer por elles ora. & piedade, que o Senhor vos con.
çaô jcomo por homens perdidos, & ccdeo ,naó quizemos innovar C( u

.

membro<i podres da Igreja. Epaííbu fanenhuma, fem coníentimcntodc
a inquietação a tanto, que S.Robcr' voííagrandeza;aindaquefenaó pn«

B de
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de chamar nova , íenaô muy antiga, gado quanto importaíTc para o prof*

a obrigação de correr no caminbo pêro íucccíTo delia \ & affim odiíTc

da virtude , pela qual razão vos fa- de palavra a S. Efteváo , & o efcre»

zemos faber , que de coníclho , & veo por pena a S. Kobcrto, em huma
comum parecer de algus cópanhey- carta da íórma, & teor íeguintc.

ros noíTos , a qué o Senhor deo gra- Odo Btirgundia Duxy &c, yene*

ça para fc conhecerem a íi noefmos, rakli Patrt Roberto Abbati Molif*

determinamos viver cm verdadeira menji ^ c^ reliquis qiti cum eo nnum
pobreza ,& finceridadc de confciê- /mitm Domino , Paxéeternam aur»
cia , conforme aos íantiíTimos pre- no Deo.Allatafunt nobts Ittera/ince*

ccytos da Regra ,& não podendo ritatis vefttée permanusmodejhffmi
perfuadir os mais a receber fcme» vtn Stephmi fòctj ve/irt ^qm^us vi-

Ihanteconfclho, nos refolvemos em //>, ^ tntentionem approbamus y &
os deyxar a clles ,&feu governo, & opus.faate quod fpirttus jubet, ego

irmos viver ao ermo , com aquelles non deero vcbts.jed ab Epifcopts Fro -

que quizercm feguir noíTas paífa. vincialthiSyetJioportiieritiÀ Romana
das , ou para melhor dizer as de N. Sede^qmdqutd volveritis^ mpetrabo.

Padre S» Bento. E porque temos Locpm foliíudinis libere eli^tre , &
grande conhecimento devoíTabon- pro me affidue ad Dominnm orate.

dade , & agora mais que nunca nos Fejiram Jincentaiem Domtnus con-

convém a experiência delia, nas ferveit&puramiritentionemaus^eat.

tcmp ftades, que fe hâodelcvan. Quer dizer. Odo Duque de Bor^
tar , vos fazemos íabedor de tudo, gonha , &c. defeja paz eterna em o
rogando ao Senhor , & Pay de toda eterno Deos , ao Venerável Padre
agraça,conícrveavôs, ôcvoíToeí- Roberto^, Abbade de Molifmo , &
tado em toda a profperidadc. aos mais que com ellc eftâo unidos

___^ cm o Senhor. Forâoonos dadas vof-

fas cartas por maõ do modcíiiíli-

CAPITULO IV- mo varão Eftcvão voflb compa-
nheyrojvifta a fubftancia das quaes.

Da repofia que Odo , Duque de Bor* não fó approvamos voíTa boa ten«

gonha y mandou a S. Roberto , á' çaô, mas ainda o cumprimento dei-

comoje proveo do Legado Apofto* la , fazey o que vos inípira o Efpiri»

licoy ò* cen muytos Reltgiojosde to Santo, de mim para comvofco

Molifmofe foy edificar o Mofteyro nunca fcntireis falta , antes vos im«
de Cifter, petrarey o que cumprir , não fo dos

Bifpos particulares y mas também

MUyfeftejado foy SantoEf. daSêApoftolica. O lugar íolitario

tevaó do Duque de Borgo- para vofra vivenda p cfcolhcy onde

nhaptia devoção, que tinha ao Ab- tiverdes mais goíío, & não vos ef.

bade Roberto, & informando fc queçais de rogar por mimaoSe-

delle das razões que havia p ira dey- nhor , elle guarde voífa íinceridade,

xarem o Convento de Molifmo , ^ & augmente voíTo íanto propofiro.

procurarem novo lugar onde ícrvir Efta favorável carta do Duque ani^

a Deos , achou cm tudo caufas tão mou muyto ao Santo Abbade,& aos

baftantcs , & na pcíToa que lhas alie- q com el le dcfejavaô tcrvir a Deos
gava tanta virtude, & bom exem- pcrfeytamente , vendo de quanta

pio, que voluntariamente feoíferc* importância foífe para fuascoufas

ceo a fer Protcdor de obra taô fan» o favor de t ão grande Príncipe , &
ta p & alcançar de Roma , & do Lc- querendo lanhar taõ fcguro funda-

mento
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mento no foro cfpiritual , como ti- nhar,& fervir nelle a Deos com mats

nhão jà lançado no temporal , cfco- commodidadeyò' quietação. Por tanm

Ihèrão entre íi alguns Religiofos, to aconfeIhamos avos Ahbade RobeVm

que cm companhia de S. Roberto to , ^ aos irmãos Albertco , Odo ,

foíTem vifitar a Hugo Bilpo de João ^Efievcio yLethaldo,& Fedro

^

Leaõ , que então fervia de Legado queejlad prejentes, ò" atodos aqueU
Apollolico no Reyno de França,& lest que regularmente t& de commum
pedirlhc , que como tal interpuzef- conjelho efcolherdes para vojjos com»

ie fua auihcridade , & deífe licença panheyros , que conferveis e/te bom
cm forma de Breve, para fcmne- propofito, éf *vos mandamos que te*

nhum cfcrupulo íe recolherem a nhais nelle perfeverança-, & o confir^

hum lugar folitario, onde pudeíTem mamospor autbondade Ápo/ioltca.á'

guardar intcyramente a Regra que corroboramos para fempre por imprej*

profcíTáraó.Foraó os nomeados pa- fao de noffo fello»

ra acompanhar o Santo Abbade ncf» Com cfte favorável dcfpacho do
ta jornada AIbérico, Eítevaó, Joaô, Núncio , fe tornou S. Roberto , &
Odo , Lechaldo,& Pedro , os quaes ícus companheyros ao Mofleyro de
propondo fua caufa diante do Le« Molifmo,fcm nenhum dos Monges
gadoj&manifeftandolhc atenção fufpeytar atè cntaô nada do que
que osmovera a deyxar o Conven paliava » & vendo que tinha ordena-

todeíua profiíTaó, impetrarão dei. dotudona forma que podia defe-

le a licença que defejavaó , & todos jar , deo ordem à fua partida, levan»

os mais favores ncccííarios à fua docomfígo 21. Rebgiofos , todos
pertenfaõ , & para mayor iirmeza homês qualificados , & exercitados

lhe defpachou huma letra em fór- na virtudc,Ô? obfervancia Regular.

ip.a de Breve , cujo traslado hc o fe- Chegado o ponto de começar cfta

guinte. jornada,chamou o Convento a Ca.
htigo Arcebifpõde Leão , Legado pitulo , & lhe fez huma pratica al-

da Sé Apojlolica , a vós Roberto Ab» gum tanto afpera , reprchcndendo a

bãde de Molifmo , ér aos irmãos que dureza de feus coraçocns ,& a pou-
comvofco dejejao fervir a Deos , con» ca emenda , que ícmpre tiveraõ nos
forme a Regra de S.BentoJ^aude. Ma» vicios ,& depois de lhes pôr diante

mfeftofeja a todos aquelles, quefe ale^ dos olhes os remédios que bufcàra

grão do augmento da Santa Madre paraos reduzira Deos, & o pouco
igreja t que vós, ó' alguns vojjos ir' trutodcUcs, lhes deo o ultimo Va«
mãosdoMoJieyro de Moltfmo apparem le, manifeftando o divorcio, que

ceftes na Cidade de LeaÓ em nojfa pre' fazia de fua convcrfaçaõ , & trato.

fençaidizendo,que vós querieisguar* Taô admirados fícàraõ todos com
dar mais eftreytamente a Regra do cfta nova , que como eí^atuas de
Bemaventurado S. Bento,em que fof* bronze fe deyxàraô cfíar olhando

iesprofeffbSfde que a guardáveis nef» huns para os outros , cada qualcom
fe Mojleyro, onde ajeguijies atè o tem- o cíFeyto , conforme ao animo. Por-

po de agorafria^ò' defcutdadamente, que alguns, a quem os vícios naõ
E porque no fobredtto lugar naopo» tinhaô de todo cegos os eiilendi-

dieis cumprir ede defejo , por algumas mentos , fcntiaó a perda de taó San-

razões que vos impedem: Nós pro» toPaftor,tcmédo que a falta dclie

vendo ao bem de hum , & outros ^ acabaflc de arruinar a pouca virtu.

dos que partem^ & dosqueficaó ^vos de que ainda ficava: outros tendo

concedemos que poffais ir a qualquer olho ao credito , & reputação da

outro lugari que o Senhor vos encami* gente , Uftimavaõ.fe cm ver , que fc

B ij úimi.



diminuhia fua opinião para com os agudos. E porque não houveíTc

Prelados . & Senhores , que até en quem os pudeíTe inquietar , faltan •

taó osvcneravaô pela fantidadcdo dolhcauthoridadedoBifpo, acuja

Abbade,queentaóperdiaõ: & ou- jurisdicçaó citava fugcyto aquelle

tros finalmente, que tinhaõ dado rc- lugar/e partioo Santo Abbade Ko-
dcas aos vícios , & pela aufencia do berto para a Cidade de Cabellion,&
rcprehenfor dcíícs , fícavaô mais li- fc vio peíToalmente com Gualtcrio,

bertados para os cõmettcr , feílcja- que então preíidia naquella Igrc)a, a

vão fua partida, dizendo, que mais quem dco conta (ic tudo oque ti»

tempo havia o deíejavaô fora, para nhafeyto,&datençaõqueomovê«
viver fem continuas inquictaçoens raadcyxar fua pnmeyra Prelazia,

de fcusefcrupuloSp(praticaordina- pcdindolhe licença para fundarem
ria deconfcicncias largas)& poder fua Dicccíi humaCala dcOraçaõ,
guardar a Regra , & diffiniçoens a em que cllc , ^ os mais de fua com-
fcu moJo. No meyo defta varieda» panhia ferviíTem a Dcos , conforme

de fe fahio S. Roberto de Mohfmo, o rigor da Santa Regra. Era Gual.

alegre porfe dcícarregardc cão pea teno homem de vida fantiílíma , &
zado governo , como tinha fobrc (i, ouvindo a pratica de S Roberto

,

& volvendo no caminho os olhos com o mais que a fama jà tinha tra-

atraz muytas vezes, não como a zidoà fua noticia, entendeo queo
mulher de Loth para Sodoma , mas guiava o Efpirito Santo , & lhe fez

como Chriílo para Jerufaltm , cho* grandes favores alguns poucos de

rava pelas negligencias dos quefi* dias^quc o deteve comíigo, para go.

cavâo,& pedia ao Senhor remédio, zarda íuaconverfaçaõ, nofimdos

& graça para tornarem f bre íi , 3c quaes tendo viftas as letras do Le-

porem tal emenda na vida paíTada , gado, lhe mandou dcfpachar outras,

que lhes não fizcíTe falta fua prefen»^ cujo exórdio traduzido fielmente

ça. Ao tempo queo Santo fe partio da língua Latina, he ofeguinte.

de Molifmo,corria o anno de Chrif» Gudterio Btfpode CabeUion , aos

lOoS» ^° ^^ 1098. & prefidia na Igre» amados filhos Roberto^ é^ aos mais

ja de Deos o Santo Padre Urba- Religiofos.queemfua companhia de»

no II. & no Império Occidental fejao cumprir aperfeyçao daRegra^

Henrique IV» & tendo noticia de faudeJTendo Nosrefpetto apurezade

hum monte cuberto de grandes ma- vojfa boa tenção , ^ ao fervor com

tas , & pela afpereza , & rigor do fi» que bufcais o caminho , que por eflrey^

tio , pouco viíitado de gente huma» tospaffosguia os homens ao Ceo ; ó*

na, tomàraô para ià feu caminho, vendo omroji^ como o Senhor Lega»

naõ vendo a hora de ter achado íí- do Hugo Arcebifpo de Leão appt o-

tiocorrefpondentcaíeupropofito, vou vojfa feparaçao : Nos confor-

para lançarem nelle o fundamento mãndonos emtudo comfeu parecer cf
das pobres caías , cm que decermi» com o que noffaconfciencianos dtíía,

navão acabar a vida *, & chegando a pela prefente vos damos\Ucença para

hum valle do m onr c , chamado Cif« poderdes fundar Cafa, em que vivais,

tcrcio , que he no Eftado de Borgo- & levantar nella Altares , em quefe

nha , & Biipado de Cabellion , vi- celebre o Sacramento ao corpo, éffan»
r^o huma parte accommodada , gc gue de noffo Redemptorjefu Chrifto,

nella começarão a fazer humas no lugar chamado Ltjiercio , que ef
choupanas de ramos de arvores

,

tà em nojja Diecefi, fem a t(fo vospor^
para le defender dos rigores do mos, por Nos, nempor outrem impe^

Sol , & ventos f que alli íaõ muy dmento algum : & vos encomenda-

mos
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mos a oblervãncia , érguarda da San
• nh a fombra de faufto , & riqu cza,&

ta Re(rra. Dada com noffojello pen» nem nas coufas do culto Divino , ôc

dente» fcrviço do Altar admiitiaõ prata ^

Coín cftc favorável dcfpacKo , 5c ouro, nem ornamentos de feda,mas
alguns outros mimos , & cfmolas com veíli mentas pobres, & limpas,

do Bifpo , íe tornou S. Roberto pa- & vafos de metal bayxo,cclebravão

ra os fcus Monges , que achou oc- fuás MiíTas ^ procurando por a ver

.

cupados cm roçar matOj& defmou- dadeyra riqueza , & thcíouros nas

tar brenhas , para começarem logo virtudes do cfpirito.

a fundar feu Mofteyro ; & vendo a
.

licença que trazia o Santo , puze.

rão mãos na obra com íummo con- CAPITULO V.
tenramento , principiando huma
Cafa de fabrica tão humilde,& po

»

Como Odo "Duque de Borgonha viji^

brc, quanto era o animo, & vonta- tou pejfoalmente o novo Mofieyro

de dos trabalhadores , que fó qus* de Ctjier , à* compadecido dafan*

riáogafalhado para fe livrar das in- tapobreza,que nelle vio , <jjudou a

jurias do tempo, fabendo, quefó fabrica ^ éfdeo renda para fe fuf»

muros de pobreza fe naõ ganhão tentaremos Religiejos,

dos combates do inimigo. A Igreja

fe fez de taboas lavradas tofcamcn- '^B * Anto fe eftendco a fama da

te , & todas as mais oííicinas de fc« J|, vida , & fantidade de Robcr-
bes tecidas, &cubertas com barro, to, ôcfcus companhcyros , que o
fortalecendo os telhados com feno Duque de Borgonha teve noticia

do campo , & ramos de arvores

,

delia , & querédo ver com ícus

que lhe lançavaô cm cima , porque olhos , o que favorecera cooi pala-

a íbrçado vento lhos naô dcfcom» vras , fc partioda Cidade de Dijon,

puzcírejneíta humilde pobreza CO. onde o mais do tempo tinha fua

mcçàraõ aquelles Padres Santos , a Corte , para as brenhas do Monte
enriquecer fe de virtudes , não en- Ciítcrcio , facilitandolhc o fervor,

tendendo ainda a grande fabrica & piedade do animo, o enfadamen-

que o Senhor determinava fundar to,&afperezasdo caminho; levou

fobre aquellas fracas paredes. O neílajornada muy ta gente comfigo,

mantimento ordinário de que vi- dcíejandoquehouveíTemuytasteí-

viaò, era paô de milho, & ervas do timunhas daquella maravilha que

campo , cozidas fempre fem azeyte, Deos produzia na terra , & fe mo

.

& algumas vezes íem fal , & não era veífem com íua prefença a ferem

pequeno mimo , quando eíias lhes imitadores delia. Sabendo oVene*
naô faltavâo; traziâo grandiílima ravel Abbade Roberto a vinda de

vigilância cm cumprir a Regra de tão grande hofpcde, preparou a ca-

noífo Padre S. Bento com todo o fa para o receber, naõ com armações

rigor do texto, íem difpenfar em cuftofas, como o tempo tem intro-

hum minimo ponto delia j &como duzido, mas com huma limpeza

viaô que a caufa principal
, porque a humilde , & huma alegre vontade ,

Ordem viera a relaxar íe da pcrfey- qual fe devia a Príncipe taõ devoto,

çaõdcíeus princípios, fora a ri. & zclofo da ReUgião Chriíláa.

qucza, Ôt abundância dcíies bens Chegado elle ao meyodaquellas fo»

tcmporaes , de que tinhaõ claro cx • litarias brenhas , & vendo a chane-

cmplo no Convento de Mo! ifmo } za dos pobres edifícios, fundados

davaõ de maô a tudo aquillo que ti pela maó dos próprios moradores,

B iij ficcu



íicou notavelmcriw edificado , & outro do que a cllcsvia,6c tomando
movido a lagrimas, em ver a per aqucllepaóí^uelhepuzcraá diante^

feyçaó de homens taó dcfcn^^^anados o guardou como relíquia , & o mol-
das coufas da terra, que podendo trava dahi cm diante aos Senhores

viverem Religião com rendas, ôc qucoviíitavaó , por couía maravi*

ÂHmos , íe vinhão mctter naquélla Ihofà. Acabado o jantar, chamou de
afpereza, que aos próprios animaes parte a S. Roberto , & lhe diíTc , quff

ficiva fendo temerola: mas então nãocdnvinha à honra do culto Di-

acabou de íecori fundir comfigo vino eliar o Templo do Senhor

próprio, & de femettcr por dentro, do modo quseíiava, porque fc

c^uando chegado mais perto , vio à cm tudo o mais era bem que hou •

porta do Oratoirio o pequeno Con- vcíTe pobreza , naquelle particular

vento e.n companhia de leu Abba. íenâo permittia tanta -, pelo que de-

dcjyque o vinhão receber com hu- terminava de mandar fazer à fua

ma Cruz de pào , moítrando no vef. conta a Igreja , & Ofíicinas do Mof-
tido, êccompoíiçâo exterior a fan. teyro,dc modo, que ncmfuagran»
tidádcpôc pureza das almas. Apeou deza denotaíTc mais Icberbaque
fe o Cacho! ico Duque , & por força Religião , nem a pobreza toíTt tan-

beyjou o habito de S. Roberto hua, ta,que eftivcíTem os Religiofos dcf-

& maytas vezes, em cuja compa* accommodados,&queparaafuítcn.
nhia entrou no pequeno Oratório taçaó ordinária do Convento man.
feytodetaboadoj&cubertode fe- dariaprovcr do qucbaftaílcj por-

fio d o campo , cantando os Rdigio - que a neceílidade de o bufcar,os na5
íos em tom grave , & devoto, apartalfe da contemplação , & lou-

louvores ao Senhor , & de tal modo vores Divinos. A tudo lhe rcfpon-

concertavão o canto , qui nenhum deo o Santo com os agradecimentos

dos Senhores, que acompanhaváo o devidos , obrigando fuás oraçocns.

Duque, deyxou de o folemnizar & as de todos os Religiofos, cm fa»

com lagrimas. Quiz o piedofo Du. tisfação das mercês que lhes fazia

;

que fer hoípede do Abbadcaojan. & depois de tomarem aíTento na
tar ,& comer com elle, & todos os traça das ofíicinas , & no que feria

mais no Refeytono , & fem confen- neccíTario para gaftos do Convcn»
tir , que cntraííe iguaria nenhuma to , fc poz o Duque cm ordem para

das de fua mefa , nem pagens de fer- fe partir daquelle fitio Angélico , le«

viço, fe Tentou naprcfidenciacom vandonaalmahuma íaudadc entra»

S. Roberto, que eílava corrido de nhavel da virtude que alli vira: &
naótercomque fcllejar taô grande antes de fe partir pcdio ao Santo
hoípede ; aindaquc não teve por pe« Abbadc , que lhe chamaíTc o Con*
queno mimo huma poíía de peyxe vento , de quem fe defpcdio , abra»

falgado,quc fe lhe poz diante. Quk . çando os Religiofos cada hum per

do o Duque vio o pão que comiâo fi , & beijandolhc os hábitos com
os fervGS de Dcos , & o guizado de cílranha devoção , & lagrimas , pe«

ervas com que fe fuílcntavão, & dindolhesquefclébraífemdelle cm
pondo os olhos na mefa, coníiderou fuás oraçocns. E porque hc notável

o goílo , & alegria , com que paíTa

.

huma pratica que lhes fez neíta def-

vaô aquelle eílranho rigor,arrcbea

.

pedida ,& moÔra bem o zelo, ôc dc«

tandoemlagrimas> cfteve a mayor voçaó deftc fanto Duque, a porcy
parte do jantar com o lenço nos trasladada fielmente de Francez cm
olhos, fem fc atrever aos levantar língua vu(gar,na forma feguinte.*

para gente taóíanta , vcadofc taô àie tal, veneráveis Fadres , o efia*

d9
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ào em que ejtà, o inundo , é^tdo dam*' fò coiifa , para que vos lembre , éfhe

,

no que a cobiçadefuas coufás Cemfeyto que nao guardeis, vos fós o rigdf%

em leygos, & Religiofos , que dejia quefe houvera de repartinpor iodos,

vojfa mudança , & novo efiylo de vi' para osquefuccederem fe aproveyta»

da y anda agente incrédula , éf^euco- rem com mao liberal dos mimos
, que

mo mais carregado de culpas oefiava agoravosfaltao» Emfim.y que minha

também de duvidas , aú que com meus tenção , ó" o remate das palavras^que

próprios olhos vim ver too rara mara- vos tenho dito , hé lemhrarvos , ^m
vilha, trazendo-anopenfâmentotan* vos como pedrasfundametaes do edi»

to menor do que a levo, quanto o coftu» ficto que tendes come ç-ado , de tal mo »

me quejempre tive de tratar com Re* dofuítenteis o pezo da obra , que dei»

ligioens yme fazia medirvosÇquanm xeis aos que depois vos fucceder em
do muyto ) com qualquer dos virtuo' trabalho taõ fofrivel ,

que os nao obrt -

fos , que vivem em cada huma delias, gue a darem em terra com a machina

Mas agora confejfo , & confejjarey a toda. De mim tereis ofavor , que mof
boca chea } que o menos que em vss vi, irara a experiência , de vos quero- fó

he o que imaginey quepudef[e haver t, huma continua lembrança de me eneo •

^fe algum defcontentamento levojoe medar a Deos em vojjas orações. Elle

ver entre vos a virtude fubida no vosguarde veneráveis Padres, e^a
mais altoponto , a que (entre homens) mim degraça para em algUa confa imi-

pôde chegar i porque como extremos tar osexeplos^qlevo devojfavirtude»

naofao duráveis,& vojfosfuccejjores Partido o Duque dos montes de

naÕ tem mais a que fubir , temo , que Ciíicrcio ^ cntendco logo cm man-
[eu movimetofeja mais declinar do ef- dar obreyros^ que puzeíTcm em orr

tado em queeftais , q caminhar avan» dem a fabrica do Moftcyro , &c para

te por onde nao ha lugar. Nem cuy» alimentos, & veítidodos Monges
deisfer ifio defconfiaça de poderDeos aflignou certas herdades , cujo rca-

fuftentamo próprio eitado , ò* noutro dimento era fuííiciente para tudo»

melhorado, {fe o puder haver )coufa Crcfciaô por momentos as obras

que elle tanto traz nos olhos : mas hum do MofteyrO;, & com ellas a fama da

temor de quem tanto vos ama nelleco- grande virtude dos RcligiofoS:, aos

moeu,& huma experiência commua quaes vinha muyta gente viíícar ,

das coufas , que porfracos princípios mais para levarem matéria de admi.

que tenhao , fempre fao melhores que raçaõ , que para os imitar em taô ri

.

osfins. For onde me parecia (feopa* goroía vida ; & parecendo ao Santo

recer de hum peccador tem lugar no Bifpo GualteriO;, que tendo tão

ajuntamento ,& companhia dos Sm» íantos Varocns em leu BiípadO;,naò

tos) que de tal modoaJfentafJeisn?fte era juftodeyxar de veros exemplos

principio os efiatutos ,
ó" modos de vi» de virtude com que a gente andava

ver , que haveis de deyxar avoffos attonita;, &queosPrincipes fceu-

fuccefforeSf que o efpato de fua afpere • la r: s h iaô bufcar de muy longe y fe

za lhes nao de legitima efcufa para de poz a ca minho;, & foy vifítar o Mof-

todo ponto os nao cumprirem; mas teyro deCiftcr,dofitio>fabrica;,ôC

amando hum meyo difcreto , acompa. vida dos moradores , do qual ficou

nhado com amedida da razão, orde- tão edificado, que deípedmdo a

naytitdocom tao boatraça^ que nem gentcdefcrviço,qucoacompanhà-

por brandura fe perca o rigor da vir» ra , fe deyxou citar com ellcs grau-

tude^nempor temor de afperezafujaÕ de parte da Quarefma, gozando da»

osfracos de afeguir, E no que tocaà quclla quietação interior , & cxte*

voJfa eftranhapobreza, vos direy hU^ rior , com canta fatisfação , quanta

' ; . moftrà-
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moííràrão os favores que ícmpre branca hum eícapularío preto í co-

lhes fez, porque ao Santo varaõRo. mo hoje trazemos todos os filhos

bcrtodeo'oBagO;,5c infigniaPafío- defta Religião. Deíia mudança do
raes, de que atè o prefcnte ufaô os habito (que alguns dizem fe fez em
Abbades Ciíicrcienres ; & ao novo tempo de Sáto AlbericOj, II. Abba-

^^ ^^^^^

Moíleyroconíiituhio em íolemne de, & naõ fem boas conjcí^uras) uaCoin

Abbadia ;, intervindo em tudoobe- fercfentiraõ muyto os Monges de j^j'*^
^"'

neplacito ;, & authoridade do Lega. S* Bento , particularmente os de cap!"5.

do Apoítolico, por cuja ordem de- Moliímo, vendo que aquellanovi-

raõ os Monges nova obediência a S. dadeera quererem fe extremar del-

Robcrto ;, & promettèrão perfeve- ies , como de gente pouco religiofa,

rança naquclla Cafa ;, renunciando & que peíToas fcculares que viaô a

qualquer outra profiíTaô;, & pro- vidadehuns^ ôc outros, &c fabiaõ

meíTa quetiveíTcm feyta em outro que o Santo Abbade Roberto os

Mofteyro, ouaoutro Abbade. No deysâra, por naõ quererem viver

meyodcflafokmnidadefquerefez conforme os preceytos da Regra,
com autos públicos ;, & jurídicos) os hiaó tendo por pouco rei igiofos.;

nomeou S Roberto por Prior Con- confufos comiigo mefmos detcrmi.

vcntual a Santo Alberico j & por nâraô atalhar o novo edifício, que
Superior a Eftevaó , conhecen- lOcos plantava para honra;,& gloria

do da virtude p & fantidade de de fua Igreja ;, poílo que todos os

cada hum delles ;, fer digna de ma- meyos , que para iílo bufcàraô, ía-

yores dignidades que aquellas. hiraõ de pouco fruco;,que ícmpre o
EmtodoefletêpoandavaõosMoni tiraõ tal induftrias humanas, quan.

ges de Cifter com o próprio habito, do tem contra fi a vontade Divina.

que traziaó em Molifmo , fem alte-

rarem na cor , ou na feyçaõ couía ai- .

~~
guma 5 mas vendo S. Roberto conf- CAPITULO VI.

tituido o Moíleyro em Abbadia yO\

Religiofos deile defobrigados por Como os Monges deMolifmo quizerao

authoridade Apoílolica;, de qual. impedir a novaOrdem Ciftercien-

quer fugeyçaô, que antes tiveffemj, fe,& como impetrarão hmn Bre»

querendo moftrar , como a mudan. ve do Papa Urbano , paralhes fer
ça da vida era para mayor pureza, reftituido o Santo jibbade Roberto,

ufando da licença que N. P. S.Ben-

ap^ts-l
^^^^^^ ^"* Regra, quando diz, A ^ tempo que o Venerável

que na cor do habito, & qualidade ,4[\ Abbade Roberto fe partio

do pano não façáo os Religiofos de Molifmo em companhia dos
muyta duvida , mas que o tragaó

,

mais Religiofos, amigos de feguir o
como boamente fe puder achar na eífreyto caminho da virtudej elege-

terra em que vivem , determinou rão os Monges que ficavaõ por ícu

mudar os hábitos pretos em cor Abbade, hum Religiofo, chamado
branca, por honra da pureza virgi^ Gofrcdo, homem, que entre elles

nal da Mãy de Dcos, debayxo de era tido em boa reputação, & tal fe

cujo amparo fe fundou cita Rcli£?iaõ moftrou no governo da Prelaza,
Sagrada , & por lho a própria Vir- todo o tempo que S. Roberto vivco
gcm Maria mandar aflim em certa emCiíler. Efte fétindo>como todos
revelaçaô;& por a lembrança de N. os mais,a mudança do habito , & a

P. S. Bento , cujos verdadeyros fi- mà opinião em que craõ tidos os
- lhos craõ, dcyxáraõ fobrca túnica Monges de Molifmo, dcoconfenti.

. mento
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mento para fupplicarem ao Papa de ncjjos irmãos , manà&rrM com

Urbano II. que era da própria Or« grmde efficãciãi& pelaspe[entes le-

dem de N . P. S. Bento > que vifto o iras vosdedarâMos ,
^ue receberemos

cfcandalo,que rcfuhava cm muyios particular gojio , de o tal Ahbadefef

Conventos ( cm particular no de rf/liíuido doermoao MoJleyro,poden*

Molifmo ; com o ntívo modo de vi- ^o^/e commodãmentefazer; & quan»

da dos Religiofos de Cifter, ata- do vnao puderdes por emeffeyto^ ji*

ihaííe com fua authoridadc cftes queno^ocuydadodefazír^queaqueU

princípios , & quando menos conf- ks que amai) o ermo, defcanfem nelle^

trangcíTc a S. Roberto a vir gover- ^ os qtte ficàraG no Mcffey) Offivao

nar o Moftcyro > de qucprimeyro nas diJcipUnas regulares.

fora Prelado, oíFerccentío íc a re- Com eftas letras fe tornarão de

nunciar a dignidade Abbacial , & o Roma es Frades de Molifmo con«

direyto, & poíTe que nclle tinha, tentiflímos de levarem eíperanças

fendo caio , que S. Roberto lhe fof. de lhes fer rcftituidofeu primeyro

fe reftituido. Fez o Papa diligencia ilbbade,& cotn cilas íe foraô ao Lê-

em íaber oeftylo^queos Cifícrcien. gado , fazendolhc notável iníiancia

fes guardarão em fua íeparaçaô , & cm fuacxccuçaõ , & fobre todos o

o modo de vida, que tinhaC depois Abbadc Gofredo , que fe oíFerecia a

delia , & conftandolhe da pruden. renunciar a dignidade no ponto

cia , & perfeyçaô que tivcrão , ôc ti- que S.Rcberto vicíTe para Molifmo.

nhãocmhuma coufa, & outra ^naó Nac f.equiz o Legado refolver taõ

quiz dar ouvidos ao que fe lhe pe« faci! mente, como ellts pedia õ, ven-

dia acerca de annullar íua Religião; do a grande importância ^ & pczo

mas fó lhe parecco jufta areftitui- d^ negocio , mas chamando alguns

çaõ de S. Roberto aos Monges de Bifpos , & peíToas quaí ficadas ihes

Molifmo, vendo que em Cifter po- communicou o caio , & peàio fobre

dia fer Abbade qualquer dos que ai-, cllc confclho , & depois de bem vif-

li viviaô, pois todos eraõvarocíis to , & altercado fe rcfolveó em
perfeytiflimos ; & para Moli^ímo cumprir o mandado do Pontifice,&

importava hua virtude taõ foJíída, os dcfcjos dos Monges de Molif-

quetivcíTemaôna obfervancia Re- mo, movido da própria razaõ, que
guiar, para que fc nacperdeíícdc obrigara ao Papa a expedir feme*

todo o ponto a Religião, & credi- Ihanre Breve, que erarcomojàdifle.

to daquclla Caía , & fobre cfte cafo mos ) haver em Cifter muy tos para

defpachou hum Breve Apoftolico governar grandes Convertes, &
para o feu Legado , cujo teor trás. cm Molifmo muyta nccefíidade de
ladado de Latim cm Portuguez, hc quem governaíTe as faltas , que os
ofcguinte. chegàráoataleftado. l parafedar

Urbano Eifpo , fervo dos fervos de tudo à execução , mandou íuas Ic
Deos , ao honradoirmao Hugo Bifpo, trás ao Bifpo Rcberto , cm cuja

& Vigário da Sé j^poftolica^faude^ Dieccíi eflava o Mofteyro de Mo.
á' bençfío Âpojielica, Ouvimos ogrÃ' lifmo , nas quaes lhe dava conta de

de clamor dosfrades de MoUjmo^que tudo , & infíruhia na ordem , que

comfu7nmatnliãcianospedemlhesfa> havia de ter para a rcftiiuiçaôdeS.

çamos tornar feu Abbade , dizendo, Roberto , a forma das quscs iradu-

que a Religião do feu Mofteyro ejll zidadeLatimhcafcgiúnte.

dejiruida, & os Príncipes , éf gente HugoBtfpo , fervo da Igteja de

cornarcia lhes tem odt o pela aufencia LeaÕ^ ao muyto amado irmão Rcberto,

de feu Abbade : pelo que de conjelho Bifpo de Langona , fav.de, 'Julgamos

por
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por côufa necejfaria commnnicarvos Bento quefejao recebidos os Monges.

tudo aquillo , que os dias atraz deter» Depois que cumprir todas efias condi-

minamos acerca dos negócios da Igre • çoens , volo mandamos ^ para que o ref*

ja de Moltfm» , em hum confelho, que tiíuais na Ahbaâia da Igreja de Mo-
fobre ifto tivemosj unto ao mar de An . lifin^ , de tal modo, que fe elle ao dian -

fila. Vierao à nofaprefença os Mon* te defamparara fobredita Igreja , vi»

ges de Molifmo com letras Apoífoli- vendo o Abbade Cofredo^nao feja em
cas , declarando odefamparoj éf ruina feu lugar eleyto outro algum fem con»

em que cahirao pela aufencia do Abba» fintimento nojfo, ó- vojfo , ét dopro .

de Roberto , & pedindo com muyta prio Gcfredo. Todas as quaes coufas

inSiançialho fizejfemos tornar^affir' confirmamos ^ & mandamos por au»

mando nao haver e/peranca defe ref" thoridade Apojlolica. Da Capella do
tituir a Igreja de Moltfmo àfuapaz^ dito Abbade Roberto , c^ de todas as

ó" quietação antiga i ate lhe fer dado outras coufas y que comigo trouxe ^

feu Abbade i&pofte na primeyra digm quandopartio de Molifmo , éf que of-

nidade que alli tivera.Appareceo tam' fereceo ao Bifpo Cabellionenfe , & ao

bem diante de nos Fr* Gofredo , que novo Moíieyro , ordenamos que todas

vos ordenajtes em Abbade da fobredi" in folídum fiquem aos Monges dejfe

ta Ig reja , dizendo , que voluntária- Mofteyro novo , afora hum Breviário

mente lhe deyxava o cargo Abbacial , que poderás ter ate afefia de S, João

fendo nos contentes de o reftituir à Baptifia para o trasladar^comconfen

-

Igreja de Molifmo. E recebi das asle» timento dos de Molifmo,

trás do Senhor Papa , que nos forao A cila determinação affiftiraõo

mandadas ^fobre o negocio prefente , Biípo Norigando Evenfe , o Bifpo

nas quaes commettiatudo aNos^ éfà, Gualterio Cabellionenfe, o Biípo

nojfa difpofiçao , & alvedrio , & to- Bernardo Marticienfc,o Bifpo Pon-
tnadoconfelhode muytosvaroensRc- cioBelicenfe;, & Abbades. Pedro
ligiofosy affim Bifpo s^ como outros, que Ternocenfe , Lourenço Duronenfc,
com^nofcoediverao ; condejcendendo GafcerarioArbanacenfc, & Pedro
a vojfo rogo i ó' ao deites t

ejlabelece- Camerario do Senhor Papa , com
mos, & ordenamos t que ellefofje ref muytos outros varoens honeílos,

tituido à Igreja de Molifmo^nafórma & de bom leítimunho. Na alma feri.

fegutnte,§tfieprimeyro defe tornar a tio o Santo Abbade Roberto cíia

Cabellion i entregue o Bag o , d^• cargo determinação do Legado, que lhe

Abbacial na mao do Bifpo Cabellio- foy notificada , & ver que o conf-

nenfe nojfo irmão , ao qual (fegundo trangiaõ a fe apartar daquelle lugar

coftume dos mais Abbades ) fez pro» folitario, & deyxar a companhia da-

fiJJaÕ :& de por livres aos Monges do quclles varoens íantos , que por luf-

novo Mofteyro , daprofijfao y&obe- tentar âfua tinhaô padecido tantos,

diencia que lhe prometterae , comofeu & taô grandes trabalhos , como eU
Abbade , & ellefeja também abfolto Ic próprio vira com feus olhos:mas
pelo Bifpo , da profiffaÕ , que fez , af como filho obediente aos preceytos

fim a elle, como k Igreja Cabellionenfe. da Santa Madre Igreja , beijando as

Damos alem difio licença parafe tor» letras do Legado , começou de dar

néirem com elle a Molifmo todos os Re* execução ao que fe lhe nellas man-

ligiofos do Mofteyro novo^que o acom» dava , abíolvcndo os Religiofos da
panhàrao , quando fe partio de feu obediência, que por fua profiflTaõ

Mofteyro , com tal condição , que da» !he dcviao -, & antes de fazer eíla cc-

qui em diante huns naofolicitem os ou» rcmonia chamando-os todos a Ca-

tres yjenao na forma , que manda S. pitulo^ lhes fez com infinicas lagri*

mas



T>A CH%0:NÍIC<íJ T>E CISTE% xi

mas a pratica feguintc , que por íer xeisdo rigor com que começaftesape*

de talbanto^&íeytacmtalconjun» leja^mas cmjiántes emhumafey ^
çaô , rcfcnrcy aqui mais conforme amor efptrttnal o leveis adiafe, porque

ao Francez que me for poííiveU o mundo[e edifique de vo£aJmta cori'

Mais quizera^irmãos meus Çqtiaum verjaçao , c^ Deos habite fempre no

do avoncade do Senhornadfora ou» meyo devojfa commumdade, E por

tra ) fazer ejia defpedida da vida, dar interior cumpritnento ao que o Se^

que de vo£a prefença , pois em huma nhor Legado me manda , vos abfolvo

mefujkntàrfío as ejperancas de o ver daprofijfao , ó^ obediência , queprom

aelle ,& nejiafe me cortao as de vi" mettijks à minha pejjoa, para /í^re-

veremvojja coverfaçao: pelo interejfe mente poderdes obedecer a qualquer

da qual , nao fey eu coufa que nao tro^ Abhade , que de novo elegerdes , c^
ckra , jenal) fora a rica peça deobe- vos peço em Chrijio , & fuás Chagas

diencia, por cujo cumprimento confin» perdão dos erros , &faltas commetti»

tofacrificar meu dejcanço^ é^ confen - das em meu carg o, queferiam mais, do

íireymartjrizar ejles membros , pois que a memoria me podereprefentar ^

ofao daIgreja Catholica : por manda» mascomettidas antes por inadverten-

do da qual me tornofó ao lugar que cia , que porrefpeyio humano , que ef-

deyxàmos iodos , ^ vos deyxo neftt te me nao cegou nunca para comvofco

,

que efcolhemos , tanto mais perto do a quem amey , & ^^-o cordealmente

Ceo , qumíomenos o ejiais da tonver nm entranhas deJESUChriflo-, elle

fação da terra, Vay o corpo cu^^pnr vosguarde cartffimosnmãosy & con*

Jeu degredOfComo indigno de tao Jata ferve em voffofantopropofito,

companhia j mas o efptrtío , & vonta» Achou íc prefcnte ncfta defpedi-

de comvofcoficafemfalta , onde o a* da o Santo Bifpn Gualtcrio , para

chareis prefente emtodos vojfostraba» abfolvcr aS Roberto do voto, &
lhos,é^ exercidosfantos^de que me cbedienciaqucentaccofturDavaõ a

naoejqveccrey em nenhum tempo^nem fazer os Abbadcs aos Bifpos Die-

vhs ofaçais da emprefa em que vos me- ccíanoS;& acey tar de fua maô as in»

teftes ypois Deos quiz que comigo vos íignias Abbaciacs , que lhe cntregà-

naÕ coníirangejfem a tornar para o lu- ra , de que fez fcus inítrumentos

gar da primeyra profijfao j mas dey* cm forma publica, que mandou ao

xandome com o nome , & oficio de Legado: & psrafeguro do próprio

cultivador defta fanta vinha, dà o Abbade, & fcr fem efcrupuload*

gofto dofrutoavós^que o mereceis me* mittido na Abbadia de MoHímo, af •

Ihor que eu, ér a mim como Lavrador íim elle , como alguns Monges , que
inútil Unçamefóra da herdade ,juU enfadados da afpere2:a do ermo o
gandome indigno de ter emguardape- quizcraõ acompanhar na nova mu-
ça tao bem cultivada. Forem , quem dança , cfcrcveo huma carta a Ro«
me tirara ogofio efpiritual que tenho, berto Bifpo de Langona, cm cuja

& ^erei em quanto me durar a vida , Dicceíi eífava o Convento de Mo-
de levar a obra por tao bons meyos,que Iiímo, na forma feguintc.

de muy perfeyía a venho a defconhecer . Ao muyío amado irmaÕ , Bifpo de

de minhas Langona ,Gudterio Bifpo de Cabel'

Orafilhos, ó' irmãos meus , pois Iton envia faude. Fazemos- vos faber

o Senhor vos quer dar melhor Faftor qne Fr, Roberto, a quem vós tínhamos

do que em mim tínheis , ó' man» commeitido o cargo Abbacid do Mofm
darme governar ovelhas , correfpon* teyro novo ,fituado em nofo Bifpãdo,

dentes a minhas imperfeyçoens , pelas eft^ abfolto da pr ofiffao quefez àlgre*

fuás chagas vos pe(o , que nao afro» ja Cabellionenfe^ó' da obediência que

nos
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nospfometteo , conforme a determina- licença dos SuperioreSjíc foraõ mo

.

çàõ do Senhor Arcebifpo Hugo: à' rar a hum deferto, chamado Único,

elle afimefmo abfolveo ,
é^deyxouli» onde os moleftàraô tanto outros

vres daprofijjao, & obediência que Monges, que deyxando elta pri-

Ihe tinhaopromettido os MongeSy que mcvr a habitação fc paíTâraò ao aípe-

quizeraoficar no Mofteyro novo , por ro Monte Ciftcrcio, que he na Gal-

tanto nao duvideis de hoje em diante lia Céltica , taõ cfpantofo ^& íolita

.

de o receber, ó" tratar honradamente, rio naqucUe tempo , que como diz

Com efta carta de crença fctor Micbael Buchingero, lo fua viíla Michaei

nou S. Roberto ao (eu antigo Con

'

caufava horror aos homens. Neftc Buchiug.

ventodeMolifmo, onde os Mon. ermo,dizemaIguns Authorcs^^que u^bi».

ges o receberão com tanto gofto, & fundarão os quatro companheyros ii.

íinaes de alegria, quam pouca cUc hú Oratório em louvor da Virgem
levava por fc apartar de Çiftcr , on Maria Senhora noífa , & começarão

de dcyxava captivo o peníamcnto, aviveracompaíTo das palavras, &
& vontade , íem as faudades da texto da Regra, repartindo ãsho-

quellas brenhas,& da íanta tonvcr

-

ras de dia ,& noyte em forma , que

façaò dos moradores delias ;, lhe dormiaõ quatro, & outras quatro

deyxarem hum momento o animo gaílavaõ em cantar Pfalmos, quatro

defoccupado .• nem craõ todas ellas cm lavor de mãos
;,

quatro cm
mal pagas, porque não havia Reli' contemplação

, quatro cm lição,
;

giofo naquclla fanta Communida* quatro cm cortar folhas de palma,

de, -a quem a defconíolaçaódoani» & tecer delias os hábitos que tra.

mo, & lagrimas dos olhos deixaf- ziaô,& em ir ao campo bufcar ervas

fem faliar palavra j mas com a vifía para comer aquclle dia : & fabendo

cm terra moftravaô a cntranhavcl S. Roberto a vida Angélica que ef-

dor que lhe trafpaíTava os corações, tcs quatro Monges faziaõ , dizem
vendo fe ficar defacompanhados de os que levaô cila ordem dehifto^

taõ fanto Abbade. riar , que tomando com figo 2 1 . Re-

______^ ligiofQS,fefoy viver cm fua compa.

nhia , onde teve o cargo Abbacial

CAPITULO VII. atèíer formandadodo Papa Urba-
no , & do Legado Apoftolico, reíii v»"«^"-

Das coujas que S Robertofez em Mo^ tuido aos Monges de Molifmo 5 & spauío.

lijmo ate pajfar da vtda prefente , poíloque efta ordem íeja muy con-

N
& de alguns milagres que o Senhor forme com a opinião de Vince ncio

obrou por fua ititercejjao, cm fcu E fpclho Hiftorial , que attri»

buea gloria deílafeparaçaóaSanto

Aô dcyxo de entender que o Eftcvap , dizendo ler elleo princi-

^^ ^ modo de contar cfta fepara* pai Author delia , fem faztr caio de

çaò, & principio da Sagrada Or- S.Roberto: & naõdifcrcpemuyto

demdeCiflcr, he porefíylodiífc- da verdade j todavia me pareceo

surius in rente,do quc alguns Hiftorladorcs^ mais conveniente ícguir o cíly Io ai*

Robcrí
ocontaó , os quacs depois de rcfe^ gum tanto diffcrcnte , acoflado ao

viihegas rirem a largueza de vida dos Mon- que trazem noíTas antigas defini-

ibid. p.i. gcs de Molifmo , dizem que Santo çcens , & as palavras dos próprios

nafiusin' Eftevaô , Albcrico , & outtosdoíis Breves,& Letras Apollolicas, em
vitaFro- Rcligiofos dc vida inculpável, de- particular as do ArccbifpoHugo,
ii.c.14.

fejofos de viver em todo rigor pof» impetradas antes de fahiremdcMo.

fivcl ^fcfahiraõdoConvéto,& dc lilmo, oncje diz, que Santo Efte.

vaõ.



vàô , &r Santo Alberico , em com- jESU Chriíio, Sr verdadeyrOs imi*

panhia do Santo A bbade Koberto, tadores de fua Cruz , que nada lhe

apparecéraôcm íuaprcícnça^ &im- fatistaziafóradcosvcr, & acabaf

petràraõaquella licença parafefa- cm fuacõpanhia, &convcrfaçaô*E

hiremde Molifmo a viverem lugar vedo fcrlhe jà impoíiivcí ocúprinié.

folitario , O que naó pudera fcr ( fc to dcfte deíejo , tomava para pratí-

como querem os outros Hiítona- car có clles os mcyos q o tempo lhe

dores) eftivcraô alguns annos an- dava, cfcrcvendo cartas cheasdc

tcsemCiíier, & os fora là buí car o fantosconfelhosemqueosanima»

Santo Abbade. Contradiz bem ali- va a íeguir a cmpreza começada , 8c

ccnça do Bifpo Guakerio , que dà moíirava a fanta enveja^quc a todos .

poder nomeadamente aS. Roberto tinha jdas quaes porcy humaa^lás

para fundar Moíteyro em Ciítcr,& digna de fe ler , que achey fm com-

íevanrar Altares, cm^que celebrem panhia da quecfcreveo ao Duque
MiíTa , que na5 pòdc eftar , com o de Borgonha , cujas palavras iaô as

que elles dizem, quando affirmaõ feguintes. f

teremjà Alberico, & Eftevaófun^ tratnbns, qui in fnontibns Oftcf» l

dada a Igreja,& levantado Altar em cij ad moutem pcrjeãtcms conjcen* 1
honra da Virgem Maria NcííaSe- dmit ^Rupertns eornm qnondam fò'

nhora. Por eítas , & muytas outras cins , fnwc m vãllem miferiarum í?-

razoés me atrevi a feguir o exórdio merjus , pnfi ãfcenfimspalmam , d^fm
diífercntc, do que levão clies Au- m afcendendo recoráationem» Siím»
thorcs , fem temer ccnfuras a! heas, giía cala?m , lachrymts atrameníi, cor

pois como decaia, pude (aber mais p^pyff 'vtces fubire pojjent , fortr

de raiz as coufas da Ordem que calamus aures ^ ãtramenttm óculos

,

profcíTo , que ellcS , & continuan- papyrusíiffe[íioneSy ét omniafimul^

do no proprio,ccm as memorias an- Jimul ^ vos omnes , cd ajfe^um
tigas que vou feguindo > digo , que (ommfeí aUonts commovijfent. Pojl'

partido S. Roberto do Mofteyrode quam mim vobts non aàhaju língua

Ciítcr , de tal modo começou a re. mea faucihus méis , cum vos non Víde^

formar a vida ,& coftumes dos runtocith, lúmen oculorumrKeornmi

Monges de Molifmo , que cm htc» ó-tpfum non e/lmecumi dum cor ^
vcs dias ( andando a graça Divina vobts {Jia vobtsiw^iâmpoíeritjftdp

de permeyo) fc vio nellcs huma fan» avul/um
,
faBum efi tamqnúm cera U*^

tidade , & obfer vancia , qual fc naô que/cens in médio ventris f/fci , fed à-

cuydàra , porque coroo o Santo vi- vohts^ non íamen qtíenqtmm ex VQbís

nhâ com os olhos chcyosda cftra- k metpfo ifta feparabit avulfio , qncs

nha virtude q havia em Cifter,tudo emmjtingit charitasJEúU Chrtjti >

oq naô era perfcyto rcprehcndia, frufira dividtmt terrartim fpaíia^

& caíligava com deruíada fcvcrida- H^mat Moltfmtis prafentiam corp&*

de ,& os Monges , como o fízcraõ ns Icgibus obedieniia ({firiâ^midum'
•

vir contra fcugoílo, ccmpromef- modo Cijlerctus mma defiàmum
fas de nova emenda íofriaófeurigcr poffideat. Hoc difpofmi AltiJ]mu$^

com grande paciência, & procura, cftjus infcrutabãta funtfecreta , uiin

vaô naô tornar a cahir no dcfcyto

,

dtverfa diftra^íus.^ ner animãpereor»

quchuma vez Ihecmendava , & ain» porisconverfnttonemdifinfhatnr^nec

daque citebom principio dcífe con. corpus diftrâãam tam fanHa conver"

tentamcnto ao Santo, t ra tal o amor faíionefruntnr : pro mima vob:fcum

que tinha aos montes , & br^ nhãs, degente orationes fímdiíe' corpus, cu*

onde dcyxàra aquelles Soldados de jus animam pojjidetis , tanquaw ò^
C Mina
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tima partis fíàfojjejfores , 'uo^[alutat graça do Latim ) & com outras fe*

inDomino, melhantcs vífítava oSantoAhbidc
Quer dizer. Aos irmãos que nos Roberto íeus amigos, naòfedef.

moaces de Ciíier vaô íubindo ao cuydando dos fubdicos que tinha

nionte da perfcyçaõí Roberto feu prcíentes, cm que cada hora fc via

companheyro algum dia , & ao prc- notável augmento de virtude ; em
fente lançado no valle de miícrias, particular da obediência, que por

lhe dcfcja palma vitoriofa depois fer a principal nas iicligioens,& a q
delia fubida , & cm quanto vaó Ai • elles menos guardavaó osltêpos paf-

bindo lembrança fua.Se a lingua pu- fados , lha encarecia o Santo febre

dera fervir de pena , as lagrimas de todas,nãodeyxando paííar fem caf-

tmta, & o coração de papel, por tigo, & reprehenfaô hum minimo
ventura que a pcnna vos movera os dcícuydo, que nella houveíTe. E
ouvidos , a tinta os olhos , o papel como fuccedcíTc hum*" dia virem
as vontades, & todas cilas coufas dous Clérigos pobres ao Mofteyro
juntas vos forçarão todos a eíFey- de Molifmo pedir efmola, fico San-

tos de piedade. Porque depois q me to Abbade lha mandaíTe dar , o Ce*
defpegàraô de vòs , fc me pegou a lareyro fcefcuíou, dizendo, que
lingua na boca ; no inílantc que vos náo havia em cafa pão para lhe po.

deyxàrão de ver meus olhos, me der dar, & na verdadeoq havia era

dcfãparou o lume delles : como me taô pouco ,
que fe pudcua acey tar a

apartarão de vòs ( fehepcflivel a- cfcufa; mas chegada a horadejan-

partar-fe alguma hora) meu cera- tar, &vcnd > o Santo quatro pacns

fão fc desfaz em minhas entranhas, na mcfa , que fó havia para a Com-
comocera ao rayo do Sol. Masfe munidade toda, chcyo de hum zelo

pude eu verme apartado de vòs, não íanto, os tomou, & foy lançarem
poderá ninguém íazer, que por me- hum rio , que corre junto ao Mof-
yo deíla partida fe;a algum de vos ttyro, dizendo, que naõpermittií-

apartado de minha lembrança : por- fe Dcos comerem íeus fubditos pão
que aquelles a quem o amor de JE- de dcfcbcdiencia. E Deos, que não
SUChriftofazhumacoufa>emvão coftuma faltar em femelhantesoc»

trabalhão pelos dividir largas dif- cafioens , ordenou de modo, que
tancias de teria. .Tenha embora tornando fe a recolher para cafa a-

Molifmoaprefcnçadoccrpocncar» chou à portaria rres cargasdepão
cerado com aslcys da obediência, cozido, que lhe mandavâo humas
com tanto que Ciíicr poíTua os de- Senhoras nobres fuás devotas, &
fcjos dVima- Ifto ordenou aíEm o mandando as recolher com grande
muy Alto, cujos fcgredos íaô in» contentamento efpiritual, por Jhe

compreheníiveis j para que dividi» chegarem a tal tempo, chamando o
do cm varias partes, nem a alma Celarcyro diante do C( nventoto.

íeja diíirahida per converíaçaódo do,lhedcohuma reprehenfaô afper-

corpo , nem o corpo diíirahido rima, admoeíiãdo-o como prefen-

goze de converfação de alma tão te exemplo, a naõ defobedeccr em
fanta. Pela alma quelà vive com- nada a feus Prelados , & a ter por
voíco fazey orações contmuas : o mcyo defta virtude grande confian-

corpo, cuja alma poííuis, como a- çaemDeos.
qucUes em cuja mão eftà fua melhor Com cíias, & outras femclhantes

partc.vcs fauda em o Senhor. obras de virtude , chegou o Santo a

Com cila carta (que emlin- Cafa de Molifmo a grande pcrfcy»

gua Portugucza não pódc ter a ção,ô< plantou nos corações de feus

tijora-
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moradores hum novo fruto de gra- vida , & morte j &âo anoytcecr dos

ça, com <5ue fancàrão a quebra de 29. dopropnomezdc Abril , ten-

fuas negligencias paliadas, & íe fi. do tomado todos os Sacramentos
zerãoverdadcyrosdifcipulosdetal da Santa Madre Igreja^deo lua alma

Mcftrc , que vendo tão provcyroía nas máos dos Anjos , a quem imita-

fua doutrina, hia tendo mais goíto ra vivendo, fendo de idade de 89.
do que tivera no principio , & ven. annos, gaitados todos em perpetuo

do íêjà carregado de annosp & por ícrviçodcDeos, com rigores, pe-

cíta caufa impoffibilitado paraíe- niiencias^ôc afpcrezas admiráveis.

guirosrigores,&abftmencias coí» BemícyquePcdroàNatalibusdiz, ^"X^
tumadaSj pedia ao Senhor que fe que a morte defte Santo Abbade busHb.

nãoeraneceíTariona vida para pro- toy no Mofteyro deCifter, para 4-"p.

veyto das almas, lhe déííe rcpoufo onde le tornou alguns dias antes de
à fua , levando o para fi eín graça: & íeu rraníito , & que alli jaz fepulta

.

querendolhc o Senhor fatisfazer do^accrcícentando,quc deyxou o
cílesdcfcios, alguns dias antes de Convento de Molifmo,debayxo do
cahÍF em cama ^ lhe revelou a hora próprio habito ,& reformação Cif*

de fcufclicillimoiraníito, com mil tcrcieníe; mas como íe devia de re*

favores j & mimos particularifli. gereileAuthor por relações alheas,

mos, que o Santo guardou fó para que as mais das vezes enganaõ os
fi, communicando o luccedo de fua Hiíioriadores , náo foy muyro ef-

raorte com os Religiofos , a quem crcver nefta forma, a qual deyxo de
naõ baftava o animo para ouvir, que icguir por me confiar , que nem o
os havia de deyxar aquelle Santo corpo de S.Roberto eftevefepulta-

Paftor, cm cujos confelhostinhão doemCifler, nem Molifmo accy.

hum feguro caminho da falvaçaõ.A tou nunca oeílylo de viver Cifter-

deus dias do mez de Março adoe- cicnfe , como fe pòie ver no livro da
ceo graviffimamente , & poítoquc origem deita Ordem,& na liíia dos
as deres da doença^foíTem tcrribi- Moiteyros, que ha de noíío habito.

liífimas, o Santo as fopportava com
tanta brandura ,& fofnmcnto, que

'

caufava admiração a quem o via

,

CAPITULO VIII.

porque a mais dura palavra q dizia

quando as dores o laílimavão, era Daí maravilhas que aconteãraó na
dizer, louvado feja o nome de meu morte de S. Roberto , & dosgran»

SalvadorJESUChriílOi&fabcndo des mthgres qne o Senhor fez em
-que por momentos fe lhe diminu- Juafepultura , porfem merecimen»
hiaô as horas da vida ,accrcfccntàva ° tos»

na riqueza de fua alma, com a pa-

ciência, & obras meritórias^ que a T^T A6 qui2 o Senhor que a

occafiâo,& tempo permittião. j]^ morte de fcu ícrvo foííe

Chegado odiadecimoquintodc menos chea de maravilhas, do que
Abril fepoz a enfermidade cm ter- ávida o fora de virtudes, &aílím
nios,que todos cuydàraôfcraquel- como nella refplandecèra cora vir-

le o ultigio , fe o Santo Abbade lhe tude de bom exemplo , permittio,

não diíTcra, que tinha mais dous de queoCeo, & terra foíTeílluftrado

prazo , em ambos os quaes teve fo- com rayos de claridade
5
porque no

beranasviíifaçoensdoCeo, & mi- ponto cm que dco o efpirito ao Sc»

ir.os particulares da Virgem Maria nhcr , que foy em anovteccnc-o, ap-

Scnhora nolfa , cujo mimofoíoy cm parecerão (obre o apofcnto^em que
C ij jazia
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jazia feu corpo > dous arcos de cor enterramento, & tocar certas ;, &
rcíplandccenic , & varia, que in- outras couíasíemelhantcsrellc^pe.

cluido hum no outro em modo de las quaes obrou o Senhor depois

Cruz> ficavaõoccupádohumgran- muytos milagres j & no prc priodia

de sfpaçõ de terra , & ar , rcfpon- cm que o fepultàraô quiz Dtos ma

.

dendo duas pontas dos arcos a Lc- nifeftar a gloria de íua alma,cftando

Vante, & Poente, & as outras duas ainda a tumba,&. mortalhas cm que
a Norte , & Sul : no alto delta figura fora levado , poíias na fepultura

,

ondeosarcos feajuntayaó cm £ór. porque chegando-fe alli dous ho-

madeCruz, apparecco húa gran- mcnscnfcrmos de doenças antigas,

de claridade de feyçaò esférica > a & incuráveis , conforme ao juízo

reverberação da qual fazia o Mof« dos Médicos, cm tocando o leyto,

tcyro de Molifmo , & muy to efpa. & lançando-le nellc , cobrarão taô

ço de terra ao redor ta5claro,como pcrteytafaude, como fe antes naõ

o Sol faz no ponto do meyo dia , & tiveraó enfermidade,& louvando a

dentro no refplandor fe vio huma Dcos , & a gloria de feu Santo tcr-

Cruz , no principio da Vifaó pe- nàraõpara luascafasa pé, & fcma-

quena, mas no diícurfo da noyte juda de peíloa alguma , tendo alli

veyo a fcr muyto mayor do que co- vindo hum delles lançado em carro>

mcçàra j aó redor da qual em muy- & outro atado cm huma cavalgadu.

tos círculos de refplandor avia hu- ra. Foraõ cites dous milagres caufa

macopiaquaíiinnumeravel decru- de íe confolarem os Monges de

zcs : fahio o Convento todo a ver Molifmo , vendo que vivia glorio-

maravilha taô inaudita , & muytos fo no Ceo,aqucíle que choravaõco-
Bifpos , & Abbades que fe ajunta- mo morto na terra, h tanto mais fe

raõ para as honras de feu enterra- lhe accrefcentou o contentamento,

mento , fe dcyxàraõ eftar a noyte quanto a experiência lhe moílrou
toda com os olhos fixos na viíaõ, mais ao vivo eíla certeza, porque

dandolhe varias interpretaçoens,& vifivelmente lhe apparecia o Santo

cada huma conforme ao juizo de muyras vezes, aflim no Coro, co.

quem a dava, fendo a mais com» mo em outras cflficinas, & rcprc-

mua, que nos arcos femelhantes ao hendia os que fe delcuydavaôcm

de Noè , fe entendia a paz , & con- fuás obrigaçoens*;Com tanta,& mais

federação , que Deos faria com os afpereza do que cofíumava viven.

homens por meyo da nova Reli- doj & aos que fervião a Deos cm
giaó que fundara , & da antiga que purocoraçaõ ,& vontade prompta,

reformara ; na Cruz mettida em animava no meyo dos trabalhos,

refplandor, a muy ta luz quedefk cõ a promcíía do eterno galardão,

na Igreja por meyo dos irabalhos,& q lhe aguardava; fe acontecia tar»

aíperczas com que crucificara feu darás Matinas, ou ficarjalgúMon-

corpo ; & nas outras que apparecé- ge delias com pouca neceíTidade , o

raõ mettidos em particulares cir- Santo os efpertava por fimefmo, &
culos, os filhos que o haviaôde fe- incitava a irtm louvara Deos/

guir no cftylo de vida , & Reli- Creícia cada hora a fama de fua

giaõ. íantidade, & dos milagres que o Se*

Deo-fenodia íeguinte fepultura nhor fazia por fua interccífaõ , por

a feu gloriofo corpo com foberana onde a Condefla de Nivernia ,
pa-

pompa, por fe achar prefcnte hum renta lua, lhe tomou grande devo*

grande numero de FrcladoS;& peí* çaó ,& fe encomendava em fcus me-

foas devotas ^ que vicraõ aíliíiir ao recimentosjòt acontecendo hum dia

viíita-
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viíírarcm na muytas Senhoras , & cio > onde naõ havia mais povoado,

gaitarem grande parte do dia em que as caías ^ & cíficinas do Con-
praticas diverfas,& viremlhc a lou- vento j, onde naõ era poílivel agafa»

var a r iqucza , & cuíioíb fcytio de Ihar fe mulher nenhuma ;, defpedi-

humcclardcouioquc tinha ao pcf- raó-naosReligiofos com lhe darem

coço, aCcndefla otiíou para lho cfmolap&lheeníinarem o caminho

iroftrarnpaisdcperto^&comocor- que hia ter a povoado j mas como
refle de maõ cm maó , & ncftc mcyo no meyo de hunia mata achaíTe hum
tempo fc cntremcteííem varias brazido grande , que ficara de lume

couías de converfaçaõ , naô íe lem- de Pafíores , & ajuntando lenha de

brou do colar ícnaô ao tempo da novo Tc agaíalhaíTecom os meninos

delpcdida^que pondo a maõ no pei- ao ar do fogo ;,
junto da meya noy.

toíe achou fem clle. Fez*fe dili te cftanvio a mulher ainda acorda-

genciacmf;<berqucmotinha, mas da dehuma parte ca fogueyra ^ fe

tudo cm balde, porque naòappare» veyo hum ttrrivcl Icbo lançar da

eco , nem houve quem íc IcmbraíTc outra , ou com delcjo de fazer pre-

da ultima maõ cm que ficara. Re- za nas peíTcas ,ou para fe aquentar,

volveo-fe tudo , & alimpou-fe a cafa & amparar do frio. Benzeo-fe a po-

que cftava juncada, fem haver indu bre mulher , & dentro em leu cora-

cios do colar , & como a Condeffa caô começou a íe encomendar à

fe cntrifteceííe pela perda de taô ri» Virgem María^ & a feu ftrvc S. Ro-
ca joya, huma Dan a fua lhe lem- bcrto, & com grande afflicçaó, &
breu , que fe enoomcndafle a feu pa» temor que te C;, !he fobreveyohum
rente faó Roberto, & prometteíTe accidente de gotta coral , queati-

de mandar a'guma offcrtaaoCcn- rou fora de feu juizo, durante o
vento de Molifmo, porque fem du» qual fc levantou o lobo, í' como fe

viíklho depararia , comocoftuma- naô aguardara outra coufa» ) & to-

va a muytas outras coufas , que fc mando na boca o menino de peyto

,

lhe pediaô. fc metteo pelo mais afpcro das bre-

Aceytou a Condeflá eftc confc- nhãs. Quando a mulher tornou eni

Iho,& mandando fazer hum fcr- íi,&foube por relação do outro fi.

moio cirio em honra d aVirgem Ma. lho quanto paíTára^ levantando a

ria dcMoliímo, & dcS.Robcrro, vóz começou de encher aquelle de-

fez que o accendeííem diante do fcrto de gritos , repetindo no mcyo
feu fepulchro ,& no próprio mo dclleseílas palavras: Tornayme o
mento dtante de fuás Damas, & de penhor que puz em voílas mãos
niuyta gente outra, lhe foypcftoo Virgem dcMolifmo, reftituime o
colar cm feu regaço ;, fem ver como, que fiei de vòs , Santo Abbade Ro»
nem quem o puzcra. A' fama dos berço: & como diífeíTe huma, &
milagres do Santo Abbade concor muytas vezes eftc piedofo qucyxu.
riaô muytos enfermos a vifitar feu me t íahio o lobo do meyo das matas

repulchro,entreosquaeshumapo como menino na boca, & livre de
bre mulher enferma de gotta coral, todo perigo o poz no regaço da

foy pedir remédio à fua payxaõ , le- mãy , com huma manfidaõ de cor-

vando comfigo dous filhos peque* deyro, & fe tornou a metterpclo

nos , hum de pcyto ,& outro maycr bofque, dcyxando a mulher chea de
algu tanto

;,
pornaôpermiitir apo- contentamento , a qual profcguio

breza cm que vivia, deyxallos na leu caminho, ôcvifitando a fepultu

própria terra
i & como lhe toroafle a ra de S. Roberto teftimunhcu cfíe

noy te junto ao Moftcyro de Q^iin» milagre , moílrando para mais cre-

,
C iij dito
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dito nas coflas do menino os íínacs foy o contcniaméto do pay> & mãy>
ciares dos dentes do lobo , & com & tal o eípanto do milagre^ que baí-

faudedcfcumal, tornou alegre pa» teu para pôr em efquecimento a per-

ra fua cala. da de quaiuo lhe abrazàra o fogo^ &
Emhíía Villa, chamada Novala- com o fiího nos braços feforaõvífi.

via,avia hum homem cafaJo^parti

•

tar a íepultura do Santo, ondefe
culariflímo devoto, clle>& fua mu- tomou por infírumcnto publico a

Iher, do gloriofo Abbade Roberto, certeza ,de taõ grande maravilha»

& como hu dia íe foHbm ambos fora No Ducado de Lorena havia hum
decaía acerto negocio, & deyxaf» hcmemnobiliílimo, & rico de bens

fem dentro hum menino de peyto, da ventura, aindaque muy pobre,

que ficava dormindo nobert^O;, fuc- & neceffirado de laudc , porque de
cedco por inadvertência (içar algum continuas enfermidades da cabeça
fogo dentro mal apagado , de modo vcyo a perder a vifta dos olhos ;, &
queíepozofogoàcaía, & àhora com ella o contentamento de todas

que acudirão naõ era jà tempo de as coufas da vida , de como por in-

falvarcm coufa nenhuma, por fc te» terceífaó dcmuytos Santos , cu)as

remas chamas fcnhoreado de tudo, Cafas vifitou, naõ pudeffc cobrar

Choravaõ o pay , &mãya perda do faude, determinou de ir vilitar a

menino com infinitas lagrimas, fa* Cafa de Santiago de Galiza,& pon-

zendolhc fua morte efqucccr a def» do-lc a caminho com grande acom-
truiçaõ de quanto tinhaÕ,& entre a panhamcnto de filhos, & criados,

força dofcntimento começarão de teve noticia das maravilhas que o
invocar o nome da Virgem Mana Senhor obrava em Molifmo pelos

de Mohfmo, & de feu íervo S. Ro- méritos de S.Roberto, & perfua-

berto , cncomendandolhe o filho, dido pelos que o acompanhava© fc

que na opinião de todos eliava jà veyo a vifitar fua fepultura , onde
feyto em cinza: continuava oín. velou humafcmana intcyrachoran-

cendio por diante , & com a força do fuás culpas paífadas , & pedindo

delle fc veyo abayxo o fobrado , & fcccorro ao Santo : mas como Deos
forro da caía feyto cm brazas vivas, quena, que o milagre foíTc mais fcf*

& gaitando boa parte do dia em fc tejado com a defefperaçaõ de fc fa-

refolver em cinza , quando deo lu- zcr , cm todo cfte tempo naõ alcan-

gar para entrarem dentro , a ver fe çou a faude que pedia , & como de-

ficara alguma coufa do menino para terminaíle continuar feu caminho

,

a darem à terra , viraôcom raro ef. & fc puzeíTc cm ordem para partir

,

panto huma maravilha iguala que ao tempo que fahio da Igreja, com
Deos obrara em Babylonia pelos infinita dor, &laftímadefeucora»

três meninos , que fahiraf) vivos do çap, fe tornou a volver para dentro,

forno ardente, porque naõ havendo invocando onome de S.RobcrtOjSc

em toda a cafa coufa livre do fogo, poOrado em terra fc defpedia delle,

& vindo le abayxo paredes , & ma« rogandolhe ,que pois o naõ achava

deyrflmento,&oquehemais,quey- digno da mercê que pedia para os

mando fe o berço ,& fayxas do me- olhos corporaes , fe Icmbraífe delle

nino, oachàraó a elle fobreofogo diante de Deos, para o alumiar nos

brincando com as brazas , & fazen- do cfpirito, & o favorecer à hora de

do mil mcneos alegres , íem verem íua morte.

para quem : aindaque fe deyxa crer Acabadas com lagrimas cftas ul-

que feria para quem o guardava da timas palavras , lhe íahiraó de den»

impctuoía natureza do fogo* Tal tro dos olhos húâspellinhai> a mo-
do
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do de cfcamas , & fentindo as elle Igreja tieMolifmo a hum lugar ai»

cahir fobrc o rofto , fem cuydar o to , donde íe dcfcobrc o Moíieyroj

que feria , acudio com as mãos , 8c onde citava hum monte de pedras,

tirando-as cobrou viíiaclariílima, que entrenós fe chsma Fieis de

& taõ grande cootentamento de íe Deos , & entre es Francczeii, Moa-
vcr reftituido à Caude perdida, que te de gofto, íe fez a maJàcr tirar f6«

fe muyto chorara antes com a dpr, ra das andas em quehia , & laaçaia

muyto mais chorou de alegria, naô em terra com iníjniía copia dcU..

íabendp com que engrandecer hum grimas , começou de chamar o do«

beneficio taô admirável , & depois me de S. Roberto ,& pcdirlhe, qiue.

de ter oíferccido riquflimos dons naô olhando a ícus pcecados ,masà
30 MoOcyro , 6c velado algumas fé que a trazia de taô longe, fc com*

noytes junto ao fepulchro de S.Rcn' padeccíTe de fcu trabalho,& a reíli'

berto , fc partio para Santiago, naô tuiiTe ao primeyro efíado cm que jà

querendo, por ter cobrsdo faude Te viça algum tempo»

no corpo, perder o merecimento , Ajudavaõ fua petição , 6ç accen*

que deita jornada lhe podiarecref- diaô fua confiança , as peííoasquc

ccr n*alma. vinhaô do Convento íãs de muytas

Continuando clle feu caminho, doenças, com que vicraô a elle 5 &
chegou a Tudella , que he huma comoperfcveraílem todos, peciin*

boa povoação doReynodcNavar* do miíericordia a Deos , & a feu

ra , onde foy agafalhado de hum Cu Santo , a nobre Matrona fc fcntio

dada6 nobilíílimo , &porextremo com tal melhoria, que poH a em pé,
devoto do Apoítolo Santiago , 6c fe foy caminhando diante de todos

comoaqucUa noyte praiicaffemcm atèafepultura doS^-nto, junto da.

couías diverfâS,veyolheo Francez qual fe lançou poíirada, naô fc far.

a contar o milagre que Deos ncUe tandc de beijar a pedra que encerra.

fizera por intcrceíTaõ de S. Rober- va taõ foberano thcfouro , 6c de re-

to , & outros muytos , que cada ho- pctir a mercê que lhe fiz era o Senhor
ra fe viaõ em fua fepultura , aos por fua interceííaõ. E depois de
quaes dco o hoípcde hum [grande cumprida fua romiaria , dcyxando
fufpiro, dizendo, que havia deza^ ali i grandes offcrtas,& as rndas em
íete annos , que t«nha fua mulher que viera, fe tornou fã a Tudella,

entrevada em huma ca ir a, fem fc c^onde taô pouco antes partira en-

mover demcyo corpo abayxo, fe- trevada. Sobre a vexação dos màos
naõ ajudada de fuás criadas j&ain» cfpiritos teve eíie Santo grande
da com fummo trabalho j masque virtude, porque em fua fepultura

jà lhe ficavaefperançadeaver ref. foraô muytos lançados fora de cor-
tituida a íuas primey ras forças (de. pos , que tinhaõ atormentados , em
pois que ouvira aquclle milagre) particular de huma mulher, que cn»

pelos merecimentos de S. Roberto, irando na Igreja de Molifmo a fa*

Foy-fe o Navarro vifitar fua m.u- zer oraçaô , por occulto juízo dç
Iher, tanto que deyxou o Francez Deos, foy fenhcreada do cfpirito

dormindo, & refcrindolhe o que maligno, &vendo.a o maridodc tal

ouvira , aíTcntàraó ambos de no dia modo, por confelho dos Religiofos

ícguinte fe porem a caminho, & a atou à fepultura de S. Roberto,
irem viíitar a íepultura do Santo onde fazia coufas temerofas , raf-

Abbadc, como cmefFeytofizeraó} gando fc cem os dentes , & laftjp^íi,

& chegando duas milhas ( que he do com os próprios a todos os qijç

obra de mcyalcgoa Hcípanhola; da chcgavaô a cila j & como repoyfiijg

hum
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hum pouco , lhe fallou o marido , to pelo contrario, que depois de os

pcríuadindo»a a que tomaííe por ablòlvcr de fua obediência , & fc

advogado o SanioAbbadeRobcr* de fc brigar de íeu governo, achan-

to, & no inftintc que nomeou Teu do feprcfcnte oBifpoCabclionen- Proiogus

nome , & lhe pedio íoccorro, a dei* íc , procederão a nova cleyçaô de ^^^^^j

xou o Demónio ,& ficou de todo Abbade,& por votos conformes fa* lioncs*

pontofãde fua vcxaçaõ. Outra mu. hio nomeado Santo Alberico, que amiqua:

Iher natural da Villa de Barncu, cmMoIifmo, & na própria Ca fade
Lib.*pri-

queheperto do Moíleyro de Mo« Ciftcrlcrviralcmpre de Prior Con- viíea.

lifmo, de hum parto que teve per- vcntual, & vivera defde moço na

deo o juizo , & com fúria de douda Religião com vida irreprehenlivcl,

ferio o marido na cabeça , & o ma

.

& ornada de mil exemplos de vir •

tou : vendo-a os parentes naquellc tude,ptlosqLaesfoy íemprctaõa-
eíiado^alcvàraòacadaporcordasà mado de S- Roberto, comopcrfe.

fepultura de S. Roberto , onde lhe guicfo dos outros Monges , cujos

foy por interccíTaó do Santo reíii- coftumcs cri^õ muy difconformes

tuidofeujuizo,& pezarofadomal dosfeus: & padecendo o Santo al-

que fizera j fe tornou fá a fua caía. guns trabalhos, & períeguiçocns

,

Outros innumeraveis milagres o- com que Dco'> ccíiuma apurar os

brou Deos para honra , & gloria de feus , & exercitallos nefia vida , naó

feu Confcííor j os quaesnaòachey íuípirava no meyo de todos clles

,

referidos em fua vida, & fc guardaó íeiiaô por fe ver cm lugar apartado,

nas particulares rela^oens doCon* & onde fe pudcíTe dar todo à con-

vento Molifmcnfe, onde os mais icmplaçaõ,& guardar perfeyiamê-

deilesforaófeytos. te o texto da Santa Regra, ôcaffim

__«_ pedia crdin^r 1 amente a S. Roberto,
''

que déíTe ordem a deyxar Molif.

CAPITULO IX. mo,&buícaroiitro lugar mais fo-

litario , & rclig;iofo ; mas com-o não

Como em Cijierfoy eleyto por Abbade era pcflivcl abreviar fc tanto como

famoAlbertcOi & do privilegio elle dcfejava, l^ofria aflim a força

que dcançoti de Roma para confr- defte penfamenCO, como outros

mação da Ordem Ctjierctenfe , & muytos trabalhos , & perfcguiçõcs

dafanúdade com que vivta, à-gO' que lhe íobrevinhaò cada hora , nas

vernava feu Convento, quaes paíTou Santo Alberico todo

o tempo , que fc dilatou a ida de S.

ALgum tsnto me fuy cfquc» Roberto para Ctíler, não deyxan-

cendo dos Religiofos que f> do de as folicitar com todas fuás

càraòcmCiftcrppornaôinterrom- forças ; & chegando o tempo de fe

per o fio da vivia, &: morte do glo- partir, elle foy o primeyro, &quc

riofo Abbade Roberto, primeyro entre todos teve fempre a mayor

Inftituidordcnoí a Religião Sagra- parte dos trabalhos, &fuí}entou

da , de quem dizcm alguns Autho- com fua prudência o pezo dos nc«

res ( naô fey cem que tundamento; gocios de importância,

que vivendo em Molifm,o , lhe reco- Quando na fundação do Moílei.

nheciaô fuperioridadc os Mon- ro trabalhavâo os Religiolos de

oesdcCifttr, & naô ítinhaô outro mãos, cavando a terra, roçando

Abbade, fcnáo o que elle lhes no- matos, & trazendo pedra, & bar-

meava: fendo , pelo que temos vif- ro aos hombros , elle os animava a

loatraas ^ & veremos ao diante> tan- todos , não íó com palavras íantas,

mas
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mas com obras exemplares; porque impetraíTem do Papa Pa fecal > que
lendo homem de muyta idade, & então prtíidia na Igreja de Dcos,

gaftado dos jejuns , & vigílias con. hum Breve de confirmação , com o
tinuas , fuftentava o dia todos eftcs qual pudcílcm viver deícanfados^ôt

trabalhos , aliviando o quebranta

«

livrci» de fobrefalto ; & depois de

mento do corpo com o grande confiderarquem mandaria, feveyo

fervor do cfpirito. E taô unido n- areíolvcremdõusMongesdemui.
nha feu peníamento com Dccs, que ta virtude ;,& prudciiCia j, chamados

no meyo defles exercícios andava João, & Kidebaldo j& para terem

fcmpre rezando o Piai tcrio de Da- mais tacilmentc entrada como
vid,& rompendo os Ceos com ora- Summo Pontífice > reprovéraõde

çocns jaculatórias , & tanto que o cartas de favor , aííím do Arccbif-

Sol fe punha , animava feu corpo do po de Leaõ , Legado de S. Santida-

trabalhopaíTado, com humadifci- de,comodedous Cardcaes^quccí".

plinataô crua , que ordinariímen- tavão cm França^ & de Gualtcrio

te a naõ acabava fem derramar fan. BifpodcCabellion>cmcujaDiecc*

gue. Seu dormir era muy pouco , & íi Viviâo ; o teor das quacs traduzi-

íobrc humas taboas cubertas de hu- das de Latim em Portuguez he o íe-

ma manta groíTeyra, com que íe co- guinte*

bria, mais por honeftidadc ^ que Ao Revtrenâô Vadre ^ éf Senhor

por lhe fervir de amparo; & no ftu o Papa Pafcod i Hugo fervo da

ponto que acordava do primeyro IgrejadeLeao ^ fé offerece em tudo*

fomno ) fe punha de joelhos cm ter- Os Aíonges portadores da prefenie %

ra , & começava o Pfalterio de Da» que vao a njojfa paternal grrmdeza ,

vid , a que algumas vezes dava fim uqs vifitàrao de catninho , & porque

antes de fe o Convento levaiitar às vivem dentro em noJJaProvmcia , fl

Matinas. Na abftinencia era roara* no Bifpado de Cabellion , nospeâiraô

vilhofo, porque chegava a fc não letras de encomendapara F.Saniida'^

lembrar de iguarias corporaes, com de. S^bey pois,que ellesfao de hum Lu*
a fartura, Sífuavidade das com que gar , chamado Mojieyro Novo ^ ao

o Senhor enchia feu efpirito, & a» qual vierao morar com feu Jòbadet
contecia andar dous, & três dias fahindo fede Molifmopara vivereco

fem comer coufa nenhuma ; com ef- mais alto 5 c^ tnais feguro modo de vi'

tas,& outras virtudes femelhantes da,feguridoaRegrade S, Benío,que

hia Santo Albcrico conquiítando a efcolhèrao paraguardar , moderando
gloria , quando S. Roberto fe tor» alguns co/hmes dos Mofieyros, intok*

nou a governar o Moíteyro de Mc- raveis a fuafraqucza. Agora os Fra*

lifmo ,& os Monges que íicavaõ o des de Moltfmo , ó' otnros ao redor
cfcolhéraõ por feu Abbade } na qual nao deyxao de osperfeguir^ ó- inquie*

dignidade começou a refplandecer tar yjulgandoqueferào tidos em we*
com mayores íinaes de fantidade, nofprezo , & menor reputação i fe ef-

como aquelle , que fe via em eftado tes novos Mong es , com afingularidãi

de viver para íi, & para outros: & de de fna vida viverem entre elíes,

confiderando o grande fruto , que Pelo que pedimos â voffa paternal cie •

podia rcfultar daquclla nova refor* meneiahumilde ,& efficazmente^qut
mação , & o muyto que importava ponha com muyta benignidade os olhos

confirmalla , em modo que lhe naõ neftes Religiofbs , que depois de Deos
fobrevieíTc alguma inquietação fe- levaoJuas efperancas fó em vos ^ á*
melhanteàpaííada: ordenou man- portanto recorrem k voffa authori»
dar a Roma alguns Religiofos ^ que dade Jpojiohca para que ôs Itvret ç d

dlei,
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ellest&feu MoHeyro deBe trabalhoy hajaisporbem de approvar aquillo

^^ fè

ò" inquietação , c^ osfortaleçais com fez por huns Reltgtofos , quepor con»

hum privilegio de 'vo£a anthortda- Jelho de varoens Santos fe partirão da
de > para que gs pobres de Chrtjio , que Ig reja de Molifmo com defejo de vtda
nao tem amparo contrafeus emulos em mais ajpera , os qmes apiedade Divt*

riquezas , & fenhorios , o tenhaojo na trouxe a nojjo Bifpado : ^ oporia •

na clemência de Veos^^ voffa, dor das prefentesy que vay mandado
Junto com eíta carta Icvàraô a dosmefmos Religiofos ^ vos mojlrark

dos dous Cardeaes , que rcfidiaõ cm o mandado de vofjo Predeceffor , ér
França , nefta forma. do Arcebifpode LeaÕ,aoprefente Le-

jío Senhor Padre , & PapaPaf» gado daSè Âpoííolica , éf oseHa-
coal , digno de todo louvor em toda a ttitos dos Bifpos » ó' Abbades , aofa»
parte , João , & Benediãofe ojfere* zer dos quaes nos achámos prefentes^

cem em tudo.Porque devoffapruden* ófomos com os mais Authores deU
cia he prover a todas as Igrejas , éf les : vos osapprovay , d^ tende por

dar a mao aos Cantos defejos daquelles^ bem de confirmar comhu privilegio de

que vo la pedem-, & porque a Reli» vojja authoridade/jnefique parafem'

g lao Chrijiaa foccorrtdâ com ofavor pre em Abbadta livre , & tfenta (fal'

dtvofjajufiiçadeve tr emcrefcimen- va todavia apeffoa, ó* reverencia

to j por tanto rogam os com mujta inf- Canónica de nojffos (ucceffores. ) Eo
tanciã a V, Santidade , haja por bem Abbade que nefie lugar elegemos,& os

inclinar os ouvidos defua piedade ao mais irmãos , pedem à vojja piedade,

portador das prefentes , mandado a com toda âefficaciapojfiveliefiacofirm

í^^ofla Paternidade com nofjo confe* mação , paradefenfao defua paz, ér
IhOi ò" de huns Religiofos Monges^os quietação,

quaes pedem , que o direyto que tmpe» Gô efías letras tão favoráveis, fc

tràraÕ do Papa Urbano da bemavenm partirão de Cifter os dous Religio-

íurada memoriavojfo aníece(for,ac€rm fos , cheyos de grande confiança na
ca da quietação , & firmeza de fua mifcricordia do Senhor, & na íingu-

Ordem y & o mais quefe determinou lar virtude de Santo Alberico , &
pelo Arcebifpo de Leae , que então era chegados a Roma tivcrão muy fa-

Legado ,& por outros Bifposyér Ab» cil entrada cô o Sumo Pontífice ,&
baãesy conforme ao teor do tal De» alcançarão delle dcfpacho muy fa«

creto entre elles , é^ o Abbade de Mo» voravel , & huma Bulia de Confir»

lifmo j de quefe partirão por authori' maçaõ , que por fer breve ;, & a pri-

dade de voffo privilegio paramelhor meyra dcfta Religião Sagrada, po»

obfefvancia da Religião
-,
fique para rey traduzida do original Latino.

fempre inviolável. £ nós próprios os Pafcoal Btfpo , fervo dosfervos de

vimos, ò' damostejtimunho de fua Deos,ao f^eneravel filhoAlbericoAb*

verdadeyra Religião. bade do novo Moftey ro , que efiàfun»

A carta do Bifpo Cabellionenfc, dado na Diecefi Cabellionenfe ,& a

foy a feguintc. feusfuccejfores , que regularmente Ih e

Ao venerável P'Pafcoãl y Gual- fuccederem para fempre , faude. O
ferio Bifpo de Cabelion manda faude, defejo, que parece convir àjalvaçao

Ó" afujeyçao devida, jífiimcomo V, das almas , & propofito da Religiao\

Santidade a fervoradamente defeja, como coufaque tem a Deos por Au»
que osfieis aproveytem em verdadey» thor , fe hade cumprirfem nenhuma
ra Religião, affimthes nao deve faltar dilação. Pelo que determinamos ,

que

afombra de vojfa confolaçao , & am» aquelle lugar , que efcolheftes para vi*

faro»Pelo quepedimos humildementey ver com a quietação Monaftica ^



fejafegu) o^ é^ liire de iodas as molef- privado defeu poder , honra , & dtg*

tias de qualquer^ejjoã que forem ^ éf ntdãde , ò" tàyba que peia matãaãe
tenhais alíi jibbadtapara fempre , de* co?nmtíídà,fefaz digno dojuizo dé

fendida debayxo do efpecial amparo da Veos , c^ fejaprivado dofacrauffimô

Sé ApoltGÍiíã, em quanto áíés,^ vof-^ corpo, ó'fang ne de nojjú Deos,& Se*

JosjucceJJbres permanecerdes nadij' nhor JESU Chrifto , & na nltima

Ciplina, & moderação regular t quê contãfiquefngeyto ao rigorofo caftigoi

hõ^e g v.árdâís , nãò prejudicando to* & aos quêguardarem aoJobredito In .

davia à Canónica reverencia que je garejins coufasjníiamente concedi'

deve a Igreja de Cabellion, & pelo dasjfejap^z denojJoSenhorJESU
teor do prejente Decreto ^ prohibh ChnfiOipara Cfueaqui recebaõofru-

mos quenenhu?mp!i[fo.ípof]amudar o to da boa obra y ét diante dorigorofo

ejiado de VGjffavtda, nsm receber Juiz achem os prémios dapaz éter*

Monges dcfk voffo Mofieyro , que na EuPaÇcoal^ Bifpo da Igreja Ca %

chamaisno^võ tfem recomendação Re tholtca. Dada em "Iroya por mão de

gtdar i nem perturbar vcffa Longre- Joâo Diácono Cardeal de S. R, aos

gaçao com quaefquer inven çoens nem qnatorze das Kakndãs de Mayo , In*

violências. Confirmamos t^imbem co» dicção oytava^ no anno da Encarna»

wocoujalouvavely é>confornicara^ çào do Senhor de iioo. nofegundo
ZaÕ, aquella deci/ao , ó compoficao annodo Pontificado do Papa Paf»
de controverfia, quefez entre voSyC^ coal^fegundo do nome,
os Monges de Molifmo , noffo irmão o Chcyos de contentamêto fc paí^

Bifpo de Leão Vigário naquelle tempo tiraõ os Santos Monges com a con-

daSé Apofiolicã.comos Bifposdejuâ firmaçaô de fua Ordem , & aderaô

Provincial cr outros varòens Reli» também ao venerável Abbadé Albe»

gtõfos^por mandado de nojj o predecef* tico , que com huma alegria d'alma,

forUrbano IL de Jpofiolica memoria: chamou o pequeno Convento a Ca-
ér 'VOS amados j ^ queridos filhos pitulo, & derramando lagrimas de
meusem Chrifio . convém que tenhais devoção , lhe dco conta da mercê
na memoria^ que huns de vós dêftes de ^o Senhor fizera â todos , moven.
tnao às liberdades do mundo t & ou* do o animo ao Summo Pontifíce>

trosdeyxaíies a claufura menos afpc para que lhes concedcíTe confirma-

ra do Moíieyro mais Urgo : ér para çaó de feu modo de viver , & ifen*

que vos julguem fempre merecedores çaô de qualquer outra íuperiorida-

defiag raça , trãbãlhay por ter de con-^ de,fóra da q dcviaô a feu Abbadej&
tinuo em vcfjos coraçosns o temor , e^ ao Bifpo de Cabeliion,em cuja Die-

amor de Veos ^ para que quanto mais ccíi eftavaó > pelo que deraô todos

hvt e fots do efirondo , & deliuas do infinitas graças ao Senhor Deos ,&
mundo , tanto mais trabalheis por con» prevenindo fe para o futuro deter-

tentar a Deoscoutcdas as forças de minàraõ fazer entre íi !eys , & cíta-

voffãdma^^ entendimento. tutos para fe governarem ordem,

Ef daqui em diante algum Arce^ & difciplina Monaftica , fem temor

hifpo , Bijpo , Emperador^Rej, Prin* de vir a Religião ao cftado que vc-

cipe , Dupie^ Conde, yifcondejmz^ yo o Mofteyro de Molifmo , quan»

ou qualquer outra peffoay Eccle/ufii- do íedcHc partirão.

ca, ctifecuUry intentar dejontradi*

zer fabidan.ente o teor dejia noffa

confliluiçm , (^ Çendo amcefiado fe^
gimda , ò' terceyra vez, fe nao emen*

dal com faíisfaçao baffante , fique

CAPI.
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maõ às coufas do mundo, por fc-

guir no cfpiritual, & temporal a fm-

CAPITULO X. ccridade, ôcverdadcyra obfervan.
cia da Regra. E vendo-íc os Santos

ths eftãtutoSiéf definiçoens que San- Varões nus daquellc prinicy ro fau*

to Alberico , & os mais Religiofos fto, & vcílidos em huns cfírcytos

fizerâo , & do mais que pajjon em hábitos de burel branco , & ourras

Cifter ate à morte do Smto Ab' fortes de pano bayxo , qual Te per*

bade, míttia , a quem ião de raiz bufcava
a pobreza Euangelica , & fc punha

J
Untos os Religiofos de Cifícr cm campo contra o mundo : traba-

cm companhia do Santo Abba. Ihavaó por imitar a mudança extc-

de Alberico , para ordenarem rior do habito, com a interior dos
feuscílatutos,& lembrando fcjco coítumcs.

mo por fua primcyra ProfiíTaõ eraõ E porque naõ liaô na vida de N.
vcrdadeyros filhos de S. Bento ;, co- P. S. Bento , que poíTuiíre Igrejas

,

mo aquclles , que promettérão ^tiveíTcofFertasp &pèsd'Altar,
guardar fua Regra , & mudavâo o riem íepulturas de que aceytaffe

lugar ,& cor do habito fó para com Legados , nem dízimos de outras

mais perfeyçaó a cumprirem, aífen- pcflíoas , ou foros de fornos , moí.
tàrão entre fi , que cfta foffe a que nhos , V illas , ou Aldeãs , nem que
tiveíTcm por guiapara mediante fua mulheres cntraífem détro cm Mof-
perfcytaobfcrvancia alcançarem o tcyros, ou fc enterraíTem nellcs

premio devido, a quem aguarda, defuntos feculares , ou de outra

E porque naquellc tempo o habito Ordem, falvo fua irmã Santa Ei-

dos Monges de S. Bento , era mais colaftica: determinarão, que nc-

como vcftido de Cónegos , & Bif» nhuma das coufas fobreditas fe ad»

pos, que de R^eligioícs humildes, mittiífe entre elles, dizendo, que
& pobres i

ordenarão , que fe naõ onde N. P. S. Bento com palavras ,

trouxeíTem hábitos com pefponto, 6t obras avifa os Monges a íugir

&; guarniçoens cuftofas , nem rou- os tratos ,& convcrfaçoens dos íe-

pas forradas de pelles, ou hábitos cularcs, alli fe haõ de efm.erar por

de eftamenha fina , nem murças, cumprirfcuconfelho, para as obras

nem calças feytas ao modo de fecu- conformarem com o nome de Mon-
lar, nem nas camas tivcífem caber* ges. Diziaõ alèm diflo, que viAo
tores , ou cortinas , quereprefen- como os Padres Santos foraòcr-

taílcm delicias, nem fe viíTcm na gaõs, por quem o Eípirito Santo

maõ dos Religiofos anncis, pentes, nos declarou o caminho da pcrfey

-

& outras coufas femelhantes , que çaô , feria eípecie de facrilegio ter

direytamcnte encontrão a eílrey te- cm pouco fcus coníelhos: Òt porque

za da Regra. E porque o vicio da ellcs rcpartiaó os dizimes em qua-.

gula , & abundância de iguarias he tro partes , das quaes davaó húa ao

huma ifca natural para fe accender Bifpo, outra aos Sacerdotes, outra

facilmente o fogo da concupifcen» applicavaõparahofpedcs
,
pobres,

cia , aíTentàraõ que no Refcytório viuvas ,& orfaôs ,& a quarta refcr-

íe naó comcífe variedade de manja» vavaó para a fabriía da Igreja, &
res,&guifadosexquiíitos,ncmfe ncítadivifaõ dos Santos, raôacha.

viíTe nuaca carne, mas cm tudo fc vaõ nomeados Monges, quê para

tivefle huma moderação de vida, a fua fuíicnraçaO ordinária cem terras

quem taõ de veras tinha dado de croquectâbalhcm, Sc trazem cria.

çoens.
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çocns , por tanto, naô tomàraó pa- de taô lantos Eftitutos , & muyto
ra íi parte alguma dos dízimos, co* mais de fe cumprirem com tanta in«

iDOcoufa que convinha a outra ju- teyreza , fendo todos competido»

rifdicfaõ. E porque noíTo Padre S« res no caminho do Senhor , & na

Bento manda cm fua regra, que os guarda de íeus preceytos.mashu.

hofpedcs^que vierem ao Moítcy» maíócouíaosmoleftava,&eraver
ro , fc agazalhem como a própria qucquântos vinhaõviíi-araqucllc

pcíToadeJ^SUChriítOí&paracf* Mofteyro, &faber o nvododcfua
re cffcyto convinha haver quem vida, fe partiaó admirados do ri*

ferviíTe , & grangeaíTe as coufas ne- gor delia , íem quererem tomar o
ceíTanas, por fenaõ inquietarem os hábito, achando que a faatidade

Religiofos determinarão, queto- daquelles homens, era mais para

maíTem entre íi Frades para fervir admirar, que para imitar , & aífim

a Caía , & os trataíTem na vida , & temiaò que feacabaflcaquclU nova
mortccomo aos próprios Monge<^, planta, íem haver fucccíT res, que
falvo nas coufas tocantes aogo» apudcíTem fuftentar naquclle flo»

vcrno,&diípoíiça5daOrdem,quc rente cíiado em que cllcs a tinhaó

convém íó aos Kcligiofosq fazem porto, pela qual cauía fc atfligiaõ

prcfiíraó Monachal: & havida li- muyto, &com piedofas queyxas
ccnça do BiTpo de Cabelion para importunavaõ os ouvidos do Se.

innovaremerta particularidade, os nhor, pcdindolhc os naô privaíTe

admittiraô entre íi para ferviço de fuabençaó,nemaqucllaCafadc
dos Monges ,& adminiftraçaõ das filhos, que herdaílem o Morgado
coufas temporaes. Tomàraó tam- de virtudes, fundado com tanto
brm alguns homens Mercecyros, cuíio de todos feusprimeyros po-
pirafervirema Cafa em negócios voadores i& o q niílo íc afervora

.

de íóra ,. & deraó ordení para cul- va mais, era o Abbade Santo Albe-
tivarem terras apartadas dos luga» rico, com quem femoítrava a Vir-
res ,&communicaçaô dos leygos, gem Senhora noíTa taõ favorável

,

& plantar vinhas,hortas,& ter ma- queviíivelmentelhcapparedaa eU
tas para lenha , & moinhos pira as le , & aos mais,& ainda fe crê, que
neceflidadesdo Moftcyro, & eícu- todos eftcs inítitutos, & reforma,
far communicaçaô de gente fecular çoens fc fízeraõ por ordem , & rc«
cm todas eHas oíficinas. veiaçáo da mefma Senhora,que co»
E ponderando , como noílo Pa- mo tinha cila Religião por fua , fc

ore Saõ Bento naõ fundara nunca foy a primeyra , que cm feu nome
Moíleyros cm povoações grandes, fe fundou na Igreja Catholica, nada
mas em brenhas , & lugares aparta- queria que falcaíTe para pcrfeyçaõ,
dosjprnmcttèraõdeofazeréaffim & gloriados que viviaônella &os
pelo tempo adiante: & porque elle Authores,quefentem fe mudou o
na fundação dos taes Molkyrcs habito de preto em branco neíla
uíava mandar íemprc doze Reli- conjunção, dizem que a própria
giofos , fora o Abbade , em memo- Virgem o mandou aífim fazcr,para
na de noífo Salvador JESU Chrif- fe ver atè no veilido dos Monges
10 , & f us Apoílolos , determina- o llnal de fua pureza. E deyxada <
raô de o imitarem tambéneílc par- quefta5,fe foy antes, feagoraeíla
ficular,por naô haver couía cm que mudança , a verdade hc , que fc or-
os íiihos degenerafTem do Pay. dcnou por traça deíla Senhora, co«

Contenciflíimosviviaõ os Santos moconíia de húa pratica que Jna6
varocns vendo fya Religião chca Abbade de Ciílcr fez cm Capitulo

D gcral^

y f
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geral, cujas palavras por ferem no ir eçados, promcttendo, como pro

«

taveis porey traduzidas do Latsm mcrtcoaSanto Alberico, q naófe
aopéda letra. extinguiria íua Religião ^ antes fc-

EftanoíTa Religião ( diz e]lc)fc« ria muy celebre na IgrejaCatholica.

godo achámos nos cfcritos ,& me- Chegou fe o tempo cm que o
morias dos Santos Padres noíTos Senhor Deos determinava dar a feu

antcceifores , he huma família par« fervo Alberico o galardão mereci*

tiiular^ que a gloriofa Virgem Ma- dopormeyo de tantos trabalhos,

ria te na terra & a primcyra,q dettc- & íendo já cheyo de anoos , & muy
das as Religiões ihe foy dedicada* debi içado das forças > com a dura
AíCiai íabemos, q eíla Senhora inf« penitencia , & rigoroía mortifica»

pirou á ^uelles grades fervos.ôc de» ção de feu corpo lhe fobreveyo hu-

votos feus(noíros primeiros pays^ ma enfermidade mortal^ nas dores

a ordem, forma, & modo de vida , da qual conheceo chcgar-fe o cer-

que haviaõ de guardar. Porque fò mo de fua partida ,. para a qual fe

ra das confolaçocns , & revelações diípoz com os Divinos Sacramen*

ordinárias , que delia recebiaõ

,

tos da Igreja, que Ihcdco por fua

muy tas ve2es, acompanhada de mão Santo E ítcvão Prior do Con-
hum rcfplandeccnte cíquadraó de vento, não ícm muytas lagrimas

Cidadãos da gloria, os vifitava, fuás, & de todos os mais, queíen*

& lhes apparecia viíivelmente,con- tiãonaalma vcr-fe ficar dcfacom-

folando^ os, pelo qual he chamada panhados daqucHc Santo Padre,

Patrona , Senhora , Defenfora , & coiumna , & pedra fundamental

Advogada deita Religião. E por cf« dcíia Religião Sagrada : confola-

tacauíaheantiquiírimatrad^ão,& va-os elle com palavras brandifli.

muy recebida, & certa entrenós, mas ,
promettendo,quc lhes feria

outros, que oh£bitodosRc!igio« melhor depois damone, do que
fos ,& Religiofas de noíía Ordem, lhes podia fer vivendo, & que foli-

cfta Senhora o traçou,&dco de fua citaria com Deos a promtriía , que

mão , concedcndolhe hum privile- já ti ihâo , de fe dilatar pelo mundo
gio de fumma authoridade ; pelo a Religião Ciftercicnfe.

qual cremos, que os Rcligiofos Ditas cilas palavras começou]

a

deíla Ordé , por paffar caminho de entrarem accidentes mortaes,hum

tanta perfeyção,& aí pcreza, latis, dosquaes o teve alienado àt ícus

faz m por todos feuspeccados: & próprios fentidos bom cfpaço de

fcgundoo que Chritto promettco tempo, & tornando depois cm fi

cm huma particular revelação , to- com o rofto alegre , & rÍ2onhc,dif

dos os que com humildade, & obc* fe para os Rei igiofos que eílavaõ

diencia perfevcrarcm nclla, fem com elle: Oh irmãos meus, quam
nenhuma duvida fcráô falvos. miíericordiofo he o Senhor , por

Eftas verdades,& outras feme- quê engeytaíles tudo, & quani bem
Ihantcs nos diz principalmente o fabc pagar a quem o ferveiNão vos

livro clariffimo , que fe intitula, dcfconfolcis de meus trabalhos.

Fundação, & principio da Ordem que para raayor gloria faô , nem os

de Ciíler. Atéqui íaó palavras do voíTos acheis í-arregados,porquefe

Abbadcjoaõ, das qu^es podemos acadahumdevòsfemoílraraglo»
ver a familiaridade, que a Virgem ria que vi para todos, dcícjarcis

Mana tinha com clics Santos Reli» outra vida mais comprida que a

giofos, & ocuydadocomqueos que tendes, para fe prolongarem

animava a íeguircm os intentos co- nclla outros*rabalhos mayores do
que
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que O juizo pode compreheiíder,

a troco de grangeardes os gràos de

bemavcrturança , que fc guarda a

cada hum dclles.

CAPITULO xr.

Depois de ter dito ifto rezou era Como os Monges de Cilicr eleúrdó
ôz a:ta,& intelligivel o Crede da por Ahbaáe a Santo EJlevao ,com

com areíãçab defu&viâa , c^ re-

formação j^ logofez no Convento^
comhnma elegante patica^feyta
na morte de Santo Mberico*

MiíTa, & depois tomcçou as La
dainhas, & dizendo, Sanãa Ma.
na , Ora pro me i íe lhe fez o rofto

táo claro , & rcfplandecente ccmo
o próprio Sol,& no meyo deíla luz

deooefpiritoafcuCrcadorem 10.

de Juiho, ( íegundo alguns ) & pe»

los annos do SenhOí 1 105* ou mais

hum , tendo governado o Moftcy»

iode Ciíkr Icte a nos com admirá-

vel exemplo de fantidade, cmtcfte.

munho da qual floreceo fcu corpo

,

Òi íepultura com infínitos mila-

gres : o feu nome cítà pofto no Ca»
talógodos Santos canonizados da
Ordem de Ciíler. Celebrarão.fe as

cxcquias com mais lagrimas ^que
muíicas, porque íua falta a fazia

muy grande a todos,& em nenhum
havia confolação com íua auíencia:

aindaque fe não podia chamar au*

íentc delleSjpois taô ordinariamen*

te o vião prcfente comíigo , no co-

ro^ na oração ;, & nos mais acflos

regulares^ animando-os, & inci*

tãdolhcs oanioio a fe afervorarem

no íerviço do Senhor j com que fc

mitigou a dor recebida por íua

morte ,& tratarão fó de lhe darem
fucceíTor qual convinha

,
para não

íentirem a falta de feu Santo go-
verno , aindaque niílo havia pouco
que temer, porque como todos es
Rcligioíosquc alliviviaõ^eraõiâo

foinios, em qualquer que a forte

cahiíFc ,& fofle cleyto, ficava o go-

verno feguro : quanto mais que cni

Santo Etíevaôeíiava hum extremo
de ianudade taô admirável ^ que
naõ havia mais que dcfejar, nem
outro prelado queefcolher.

FAIccido Santo Alberico , & fí.

cando aquclle pequeno Con*
vento defamparado de taó Santo
Paftor;, fe ajuntarão para fazerem
cleyçaô de novo /^bbade , & como
a virtude de S. Eíkvaó feu Prior,

era taô conhecida^ fem muyta difíi

cuIJade oaceytàraó por Fr lado,
& foy o terce yro ác Cifter , dcb y
xo de cujo governo fe comtçoua
eílendcr pelo mundo a S agrada Re
Iig!aõ Ciikrc enfe, dando em todo
cUeorefplandorde doutrina

, que
aodiante veremos. E porque te»

mos fallado muytas vezes nas cou-
fas deite Santo Abbade^ & as ha-
vemos ainda tratar de propoíito
adiante, fera ncceíTario tomaílas
deíde feu principio, feguindonas
couíasmais principaes as antigas
memorias.& livros de maô, em v^ue

fccontaõos principies da Sagrada
Ordem de Ciíicr } & nas outras de
menos confideraçaô a vários Au»
thores, que em diveríos lugares to-

ca5 poroccaíiaôcmcoufas luas. Pa*
ra o que be de fabcr , que feu nafci-

mento foy no Rcyno de Inglaterra,

em tempo d'£lRey Guilhclmo , íc-

gundo do nome, & em feu nafci-

mento (que foy de geração nobrej
tomou o nome de fcu próprio Pay,

que foy Arduigno;& depo s de ma •

yor , por devoção do Martyr San-

to Efttvaõ,cm cujo dia nafcèra, to-

mou tambc feu nome , & f: y o de q
mais ufou. Talmodeliia,& boa in-

clinação moflrou Santo E ftevaô em
íua infância, que feu pay Arduiv^no

D ij vendo
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vendo quafi cm cfpirito o qucha. toem maravilhofo rigor >fc foy to.

via de fcr adiante, trabalhou pelo mar experiência da verdade, &a-
iraccoíiwnodandoáscoufasdocul. chandoíeraintlhcria inuy peque-

to Divino, & apartando*© das li- na , fe embarcou para França , ôc

viandadcs , & converfaçocns ócio- chegando a Pariz , eílcve alii algús

fas em que a mocidide íc coftuma annoscíludandoThcologianaqucl-

gaitar :& como naturalmente fcíTc la famoía Univcrfidade , toman»
inclinado ao bom, aproveytava íin- do com a liçaõ dos Sagrados Dou-
gularillimamente no caminho da toresmotivo para melhorar na vir-

virtude, & modeftia,& noeíiudo tudc. Achou aqui hum Sacerdote

das letras^ a que logo o mandarão, de vida inculpável , com quemto-
.á Ncftes & outros exercícios ícmc- mou particular amizade j, & tendo

^'- IhantcsgattouSãro Eíkvãootcm- jà concluídos feus curiós , aííentà-

'\ÍÃ po até chegar à idade de doze an- raó de irem a Roma viíitar a Igreja

o^ ^ nos ) na qual era hum raro efpelho de Saõ Pedro,& as mais Relíquias,

de compofiça') , & Chriftandade: & templos que ha naquclla famoía

& temendo o Pay , que fe o deyxaf- Cidade.

fe andar no mundo, feria muy facil Neíla (anta jornada tinhaõam-

de perverter com màs converfa- bos por exercício ordinário rc za*

çoens ,& perderia em poucos dias «m cada dia o Pfalteriode David,

o bem adquirido em dozeannos, fcm nuca o trabalho do caminho im-

determinou recolhcllo cm hum pedir taô fanta obra, & fe algú tem.

Moíleyroda Ordem dcnoíTo P. S. po lhes rcílava^hiaôícmpre tratado

Bento, chamado Suburna, &tra- matérias de Theología;,^ coufas

tandoiílocomo AbbadC;, clleore- cfpirituacs , íem darem lugar às

cebeo facilmente, movido tanto ccioíidadcs, & palavras deínecef»

da nobreza do pay , como das boas íanas, qfeccíiumaô dizer para ali-

partes, &coftumcsfantos do filho, vio de ícmclhantes jornadas. Che-
Entrou Santo Eílcvaô na Ordení, gado a Roma viíitou com grande

que entaõ andava menos rcíorma* fervor aqucllcs lugares fantifica-

da do que fora cm feu principio,& dos com fangue de látos Martyrcs,

de tal modo ordenou fua vida, que alcançando nellcs as indulgências,

confundia os Monges antigos, & que os SumiDos Poniiíccs tem
fcm abrir boca , repreh ndia com concedido aos peregrinos. Acaba,

obras a tibcza , & negligencia que da fua romaria fe tornou para Fran-

cliestinhaônaobfcrvancia daRe.> ça, onde teve novas da fanta vida

gra,fervindolhes maisdcMeltre, que em Molifmo faziaô aquelles

que de difcipulo cm cinco annos primeyros fundadores , que^m
que viveona Abbadia Suburnenfe, corrpanhia de S. Roberto andavaô

femfazerprcfiíTaô.E vendo no fim ainda occupados na fabrica do
delles , que fe naô guardavaõ alli Mofteyrop&traziaòaofafcrvancia

of Eílâtutos da Religião ,alTcntou regular diante dos olhos.

Goipíigo de neó fazer profiíTaõnef» A efta fama torcco SanroEfte-

te Convento , mas bufcar outro vaô o caminho quelevava,& fe foy

onde com animo quieto ;> & rigo. aMolifmo , defejando que foffc a

roíaobfcrvancia;,cumpriflc aslcys opiniaõ vcrdadeyra para dar alli

da Regra que houvcíTc de profcflar: hm á fua jornada.- ^ chegado a ver
& ouvirvio dizer, que no Reyno com íeus olhos o modo devida que
de Efeocia f^orectaó alí];un8 Mof- tinhaô^ & afantidade do Prelado

tcyrosdamefmaOrdcmdeS.Ben' que os governava ;, acabou de crer

*^i^i - ferem
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ferem mayorcs as obras do que fo. dendo ferclla femprca qucmaisa*
ra o prcgaô da fama. certa : & vendo- fe com onovocar
Receberão os Monges com mui- go de Sacerdote, accreíccntou no-

ta caridade aos dous peregrines,& vas afperezas em íua vida;, fubindo

tratando Santo Efíevão algumas por momentos ao cume da perfey.

vezes com o Santo Abbade Rober- çáOjdc modo,que havendo no Mo«
tO;, nos dias que alli cíteve, em ma

.

íteyro muytos Religiofos,mais an-

terias cípirituaís , fe aífeyçoàraõ tigos no habito,& idade, S. Rober»
hum ao outro de modo , que hum to o preferia a rodos , & tratava cõ
determinou de fe não partir de lu- elic as coufas tocantes ao bem , &
gar tão fanto , & outro de o forçar quietação eípirirual do Convento,
aqueficaíTe, quando por fuapro- achando em todos feus confclhos

pria vontade não pediíTe fcr rece- huma íinceridade notável, & huma
ííido.masncílaempreza tomou pri fabedoria profundiílima ; deolhc

meyro a mão Santo Eftevão decla- também officio de Subpríor , no
rando feuanirro ao Abbade, &pc- qual cllcfehouve de modo, que
dindolhc o aceytaíTe porfubdito, emendando todos , a ninguém cf-

pois fonaquelle Convento achara candalizava.

orepouro,quefeucfpirito buícava Andando depois o tempo , &
muyto tempo havia:& como o San- creícendo com as riquezas da Cafa

to Abbade não defejava outra cou' as delicias , &tibczas, que clUs
fa , lhe concedeo logo íua petição, trazem comíigo , começou a Rcli-

&nodiafeguinte Ihcveftioohabi- giaô a ir afroxandodefeuprimey-
to com grande alegria de todos os ro rigor,& os Monges a não aco-

Religiofos , & o próprio fizera ao dirá fuás obrigaçocns como antes

-companheyro que com elle vinha, coíiumavão, da qual novidade fc

fe o quizera aceytar: mas cllc fe foy dcfconíolava fobre modoo Venc-
íeu caminho , tanto que vio Santo ravel Abbade Roberto , & íó com
Efteváo daquelle propofito, fcm Santo Eílcváo vinha chorar cfte

fuás admocíiaçces o poderem per- mal, achando nelle huma payxâo
íuadir que foííc feu companheyro conforme àrua,êcapp'icandolhe no
no caminho do Ceo , como o fora principio remédios brandos, & de-

no de Roma. poiscaftigosafpcrosi quando vio

Tal foy ávida , & maravilhoío o pouco fruro que tiravão de to*

exemplo , com queo novo Monge dos , aconfelhou o Santo ao Abba-
começou a viver, que todos tinhâo de, que déffe de nrão a gente tão

nellcmilpcrfeyções que imitar, & pouco amiga da falvação de fuaal*

nenhum defeyto que rcprehender: ma, & fe apartaíTe em companhia de
& como São Roberto conheceíTe alguns zelofos da obfervancia Re-
quamfolida era fua virtude, &as guiara viver em outro lugar mais

muytas letras que tinha, dcrermi- religiofo. Muy alpera pareceoaS.

nou mandallo ordenar Sacerdote^ Roberto (que de fua condição era

coufa que então fc não dava íenão brandiíTimo) aquella primeyrarc-

, a homens de muy qualificada virtu- foluçaô de Santo Eftevaõ, & vin*

de, & raro exemplo , & pofloque do fe a romper pelo Convento, fc

o Santo recufaífe a Dignidade Sa- levantou contra cllehuma tempef-

ccrdcial , allegando mil Jmpcrfey. tade de perfeguiçocns , dizendolhe

:çoens, que a humildade lhe pinta- todosemcommum,& qualquer em
tavafóemfeusolhos,aofimfedey- particular mil afrontas, & notan-

xou vencer da obediência, cnteu: . dcodefingular jmasatodoselUs

D iij con-
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contraftes eftcve o Santo varaó in- parte, a primeyra vez que foy a Ca»

vencível, aílím cm fcupropoíito, p.tulo lhes fez hua pratica de con-

& bomconíclho , como na pacien. íblaçaõ taô breve como elcgantcj

cia, & ícfrirrento, que nclle toy qucpcrrcvcrnclia o gentil cftylo

ícmprc invencível. Tanto fez ao defallar que tinha, porey napro-

fim que cffcytuou a partida para prialingua Latina, qhe a feguinte.

Ciíicr, ( ccmo vimos atrazp & pa- Siin amifjiom lanti bom aquales

ra execução da obra foy clle pro- nosreddidutrijlstta.debilts conjola-

prio impetrar licença de 0:oDu- tor ertt , (jui tndtget conjolationei

que de Borgonha, & cm todas as amtfiflts vtnerabdem Pairem , é*

maiscouías foy o que mais traba« Reporem (mimarnm vejlrarum: a»

Ihou , & a quem íe deve o rome de fnifi ego nonfolum Patrem, & Re»

principiador deita R cligiaô Sagra- êJorem , fedfocium , ó' commiltto^

da , porque na cleyçaô do fitio para wfw^j& tn bellis Detjingularem A*
fundar o Mofteyro , & cm fua edi. thUtanuquemvenerabilis Vater Ro»

ficaçaõ nenhum trabalhava cem bertus áb incimíibulis religionts.uni-

tSimofctvoryncm fedefvclava mais cadomoyjingnlari doãrma^pari pie-

quccllc, animando a todos com pa- tate mititvcrar. Deeji nobís,fed non

lavras IííÕ affcrvoradas , como era T>eo , &finon Deo , nec nobtsdee»

fcu cfpirito: donde vcyoa muytos rit.Hocemmpeculiare, &proprium

Authores chamarem-no a clle Au- fanãorum ejt^dum à vita dtfcedunt^

thor,& f
rimeyro Fundador da Re- reltncfuere corpus amim % & amtcos

ligiaõ Cifíercienfe , & naõ a S. Ro. in wenie deferre, Corpufculum , &
berro. fingidare ptgnus dileãiff/mi Patris

Feyto já o Mofteyro de Cifter, habemus , & tpje nos omnes pio ajfe*

& poílo em forma de Abbadia , fi- Bu in mente deduxtt , (^ fi ipfe du»

cou o Santo fcrvindo o próprio ãusâdDinminfeparâbtUamorecon»

cargo de Subprior que tivera em junchis ejt cumeo , ó" nosqvi meo
Molifmo, todos os fctcmezes que jumus jímiliter conjnnxií. ^4id
S-Robcno cíieve fcm fe tornar a ir, ampUus doleridum ? Félixfors ^felt»

& íendo eleyto em Abbadc Sanro cior cmtalííercontingií, felicifftmi

Alberico , foy o Sãto cfcolhido por nos ad talem pr^fenítameveãiinibil

Prior ,& com eftc officio efícve os entmjucundms evenit ipotejl Chrijli

fcte annos que governou Santo Al- AthUtis^quamtrítbea carnis reliha

bcrico , por morre do qual foy fey- ad eu evo!are^pro cujus amore tot per*

toAbbadcCiftercienfc, dado que peffifunt Ubores» Accepit pugnaíor

muy contra feu gofto , por não fer bravium, apprehedit curforpramtíí,

de fua condição inclinado a mandar viâor ajfecutns efl coronam^ pojffejfor

outrem , & dcfejar de viver fó pa- nobispojtulatpalma ^quid igtturdoíe'

ra Í! , mas por nao rcíiflir à vonta- rráusi Gluid Ivgemusgavdente ? G}iu4,

de do Efpirito Santo , que o cha- triftamurjiiperpiaudente?§j4id tnoP'

mava áquclla Dignidade
; para glo- Jits voctbtis querultcorãDomnopro»

ria,& augmentodanova Religião, vohmf/r,fieveâfíts adjideradolet

que fundara , aceyteu o Bago , & de hoc {fidolere pojfunt Beatt ) ille^

iníigniasj Abbaciaes , & começou qui ajjiduo dejíderto fimilem nobis

a governar a Cafa com grande fa- deprecaturfnem. Non doleamusfU'
tisfaçaõdos Rcligiofos, & como per mlttemfecurumidoleamusfuper
viíTenelles huma cntranhavel òtU nos conjiitutos in pralto , ó-trijles

confolaçaõ pela morte dcS.Albc- wccftâfqm vocês in oratione vertam

rico, da qual clle tinha também fua mus, deprecantes triumphatorem Pa»

trem,
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trem , ne rugtmtem Leonem , & fte» mos Jobre qttem nao [ente trifteza ?

vum adverfarium de nobis trium» para que nos queyxamos com triífes

pháre .patictur. A qual traduzida vozes diante do Senhor , fe pofto na
cm língua Pcrtugucza contém o bemaventurança fe enoja (^cabendo

ícguintc: nojo em bemaventurados ) aquelle»

Se na perda de htm bem tae gran* que com fervente defejo nos eftà pe»

de nosfez iguaes a trifteza y mdpo* dtndo de mercê huma mortefe^eè
dera coTifokr outrem ,

quem vive ne- Ihante â fm. Nao choremosjobre o

Cfjjitaào de ccnfolaçao : perdeftes hU Soldado feguro , choremos por nos ,

Fay vener aveU Ó g f^ia de vojjas áU que andam os ainda a braços com o ad*

mas : perdi eu não J ó Fay , O' guta^ verfatio , & ejtas trtftes , ó qnejxo»

mas companheyro , ér ajudador , & fas vozes convertao -fs em oraçoes,pe^

fingular guerreyronas batalhas de dmdeanoffotriunfantePay^quenaâ
Deos, a quem nojfo Venerável Pay cofintaao LeaoimpetuoÇo^à* ^dver*

S. Roberto dejde o principio da Relf fario cruel y dcan çar de nos vitoria»

giaÕ creou juntamente comigo.em hu^- Com cita avifada pratica , & ou-
ma focafay com ame/ma doutrina

,

trás fcmdhantes animara Santo

& com iguaesmofiras de amor, Ver^ Efícvâò fcus Rcligiofos , & conhc»
dade he, que nos faltou a nos , mas ccndo com Divino efpiri to as vias

nao a Deos , ó-fe nao falta a Deos, por onde a Religião fc vem a dimi*

nem a nos pode faltar, porque he nuir de fcu recolhimento, &quic-
particular propriedade dos Santos taçaô , trabalhou por cortar todas
quando fe partem da vida y deyxaro aqucllas por onde lhe podia vir

corpo aos amigos, ò- levallos a elles damno ao diante j & fabcndoíer a

na lembrança: quanto ao corpo, ó' mais principal de todasacommu-
penhorfing ularifjimo de nojfo aman» nicaçaõ^ & trato de Senhores fecu»

iijjimo Pay entre nos o temos , ó- ^He lares , que pela mayor parte caufa

forforcejo nó de amor nos levou tom nos Religiofos > quecíiribaõ cm
do^ em fua lembrança: ér fe elle fubi- feus favores , pouca fujeyçaó , & o#

do jà ante os olhos de Deos e/ia per bcdiencia para es Prelados: orde.
injeparavel nó de amorfeyto comei' ncu , que nem o Duque de Borgo-
le huma couja , pelo mejmo cajo nos nha , nem outro nenhum Príncipe,

timo também com Deos , pois eftamos tiveíTe Senhorio , nem titulo de Pa»

transformados nelle, Ve que fente droado na Igreja de Ciíler^ nem
logo mais fentimento ? Ditofa forte

,

mandaflc nella coufa alguma,como
mais ditofo,quemgezadellã^ditoff. antes mandavaõ os Duquos de
Jimos todos nos fubtdos a tal prefen- Borgonha , por razaó do nomc> ôc
ça^poríjue nao pode vir couJa mais a» titulo de Padrocyros. E porarran-
legre aos Soldados de Chrifto , que cardoscoraçocns dos Religiofos,

deyxadoogravepezo dacarne^ap' & tirar de feus olhos a memoria das

parecer diãte áaquelle^ por ctjoamor opuIencias,& faullos fecularcs dc«

padecerão tantos trabalhos, terminou, que nenhum dos que cn-

Gmhou o guerreyro o preço da traíTem das portas do Moíleyro a*

contenda , oqhia correndo alcançou dentro com pretexto de fervir ao
o premio, ó- por vitortofo felhe deo Scnhor,guardaffcmcomíigoriquc.
a coroa , e^ mettido em feg urapojfe zas , vertidos , nomes ;, apellidos,

nosprocurafen.elhante palma: para ou títulos honroíos, quedenotaf-
que he logo queyxarnos?para que cho' fem pouca reíigníçaó das coufas da
ramos por aquelle que vive emcon* terra: mas nus de todas as coufas

tentamenios ípara que nos entrtflecír delia fcguiflcm cm vcrdadeyra p^-

breza^
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brcza^a Chrifto pobre , & iiú. E
porque as riquczas^& peças cu fto»

ias naô dcflem occaíiaó aos Frin» CAPITULO XII.

cipcs íecularcs de íc iniroirxtte-

jremem fuás coufas com cobiça de Como aVirgem Maria Senhora nof^

as uíurpar-, ordenou que as Cru» fa confolon ao Jbbâde Santo Efte»

zes naô foíTcm de prata^, nem ouro, va'0ió- do contentamento que hou*

mas de pào pintado com cores ho- *i;e em Cijler íomavmdade trin»

pcftas 3 & convenientes^& os ihu- tapejfoastllnjires yuquemo Santo

ribulos de metal, ou ferro, niof- lançou o habito,

trando em tudo íingularchaneza,

& dcfprezo das riquezas munda- ^^Ontinuava o Venerável Ab^

nas. As cafulas ^ôcveítimcntas Sa« ^-^ bade Samo Eíievao no bom
cerdotaes mandou fazer de linho, governo de fua Prclazia,& nas fer»

&defuíláo, fem nenhuma miflu. vorofas lagrimas com que pedia à

radcfeda, & as Alvas, & amidos VirgcmMaria, que nâofeefquc-

dcUnhopurOífemoutracurioíida- ceíTe daquella Religião fundada

de ;&paraemtudomoftrarem hu- cm honra, & gloria fua, masque
mildade,&cortarcmo fio à cobi. movcíTe o coração da gente para

cada gente lecular, que tudo nos queaceytaíTenella o habito, & fc

Keligiofos acha fuperíluo , naõ augmentaíTc cada hora o numero
quizqfeufaíredePallios,Dalma' defeusfervos: punha- fe ordinária*

ticas,nemCapas Epilcopaesi&fó mente diante do Altar onde elhva

D ( aliz conítntiraó que fofíc de pintada a Saudação Angélica, &o
prata dourada , & a galheta do vi- Myfterio da Encarnação do Filho

nho. As palas dos Altares fizeraô de Deos , & elevado na contempla-

(de linho , chans , & fem lavor , nem çaõ da maravilha , que a pintura re»

pefponto rico , pondo a curiofida prcfenta va, eftava junto delle muy-

de de tudo na limpeza, & bom con tas horas do dia, & no ^ te, & como
certo com que traiavaó as coufas huma vez cheyo de angultia , der-

Sagradas. ramaífe mais lagrimas do cofluma.

,
Reformado o Convento cem ef- do fobre a petição que trazia, &

tas Icys de pobreza, quiz o Senhor aggrayado da dor adormeceflc fo-

moftrar a fcus fervos , que fe não brc os degraos do Altar , a Virgem
çfqueciade quem fe lembrava dei- Senhora noífa o confolou comhu-
le, porque muytas pcííoas devotas, ma alegre relaçaõ porque lhe pa»

que vinhaô vifitar o Moílcyro ,& receo que vinha huma grande co-

cncomendaríe nas orações do San. pia de gente vcíiida toda de bran»

toAbbadc,dcyxavãoelmolasgrof. co, diante da qual vinha hum man-

íifíimas para a fabricada Gafa, & cebodemaravilhofa fcrmofura, a

faziaòdoaçaõdeherdades,& quin- quem a Virgem Maria tomava pela

lasmuy rendoías parafuííentaçaõ maô, &aprefcntava a Sanco Efle-

do Convento: mas quanto mais Vãõ, dizendo: Nad te afjlijas , que

crefciaô os bens tem poraes, menos nad me ejqueci nunca de tuas lagri*

gofto havia nos corações de todos, mas : toda efta gente te tenhogran»
.pela falta de fucceíTores a quem os geada atrocodellas, para tua Ordem
pudcífem deyxar juntamente com trem crefcimento , & de toda ella te

fl virtude , & obfcrvancia de que quero efte ^ que tenho muyto tempo ha

cftavaô mais ricos > que de bens efcolhid opara mim» Dito iíloàcfyp»

tranfitorios*
v pareccoavifaõ>&oSantotornadp

cm
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cm fi cheyo de confiança de ver cc. aquellc mãccbochcyo de fcrmoíu.

do o que na revelação fc lhe mof- ra fobrenátural,que a Mãy dt Deos
tràra ^ a conrou aos outros Reli. eícolhcra naviíaó, naó podia ter

gioro$,incitando»os a pedir a Deos, outro íenaõ cíle, em quem reíplan-

q tiveííe por bê de cumprir cedo, o deciaõ tâta.s perf eyções. Levoíí os

que fora fervido deihepromettcr; o Santo A bbade todos â Igreja, on-

&: depois de ferem paífados -alguns de fez oração a Deo<; 3 pedindo os

dias , chegarão à porta do Moítcy- confírmaífc no fanto propofito qu<^

ro trinta homens de geração nobi- traziaõ , & os fizcfíe , qual era fua

liíiirna,& dos principacs Senhores vontade que elles foíTcm ; depois
do Reyno de França , querenun» tomandoa S. Bernardo pela mãOi&
ciadas as pompas mundanas , vi- feguindo«ososmais, ícfoy pôr de
nhaò pedir o habito de Noviços>& joelhos anteoAltar da Annuncia-
fujcyt rocolio às Icys daobcdicn- Çaõ , ofícrcccndo à Virgem Maria
cia ) guiados pela Providencia Oi- ^^ almas., que ella lhe alcançara , 6c

vina, que para cfte fim tomou por muy em particular aqueik , que
infírumentoanoífo PâdreSsõBer- dentro cm fcu corarão tinha por
nardo, cujo afervorado efpirito «ícolhido da Senhora. PaíTada a o»
baíiouparaemprédcr,& íahircom raçíiõ os levou a dcicançar à Hof-
hum caio taõ árduo, como foy mo- pedaria , onde todas as horas os vi-

ver lanta fidalguia a deixar todas fitava , & lhes fazia praticas cfpiri-

as coufas do mundo, & vir buf- tuacs,pondoihcsdutc dos olhos o
car huma vida taõ chcya de po- rigor úi. vida que bufcavaó, &os
brcza , & trabalhos como aquclla trabalhofos mcyos por onde ha#
era. viaõ de alcançar o defcanfo eterna*
Naó fc pódc dizer o alvoroço, ^ vendo»os cada hora mais afcrvo.

& contentamento eípiritual, que rados;, &com maisconíiancia em
tcveoSanto Abb de;&:oConven. íua íanta vocação, os levou diante
ro todo , com nova taõ pouco eípc. da Ccmmunidade , onde lhes fez
rada , & quantas lagrimas de con- íauma pratica , que por fer de varaõ
tentamcnto fe derramarão, dando tão Santo, &: taõ devoto 1 que dey

»

graças ao Senhor por taõ grande ^^ bem ver fua fabcdoria, S>í fuavi.

mercê cc mo aquella :& tanto achou dadc de cfpiriío , a porcy v\2i forma
Santo Eftevaômais matéria de cn- 9ue atrazFrey Arnoldo, qucfea-
grandeccr a Deos , quanto a quali» chou prefentc a c l!a : aindaquc na
dade das pc{roas,& fervor com que língua Fortugueza naõ tem a iin»

vinhaõbufcar a Deos, era mais eí» deza do Franccz-

tranho do que nunca vira com fcus Jàfe nae payttrk de minha boca o

olhes : parfcularmcnte o de noíTo t terno louvor da Divina m/ericorm
Padre Saõ Bernardo, que fendo en dia , pois com tao larga mão a ufa com
taó mancebo de vinte £ç dous an- todos os cjue o temem ^ em partícfdar

nos ,& taò bello , & proporciona, f^^/e dta (irwãos meus ) onde a ejicfi-

do nas» fcyçocns do rofto^& corpo, deojobre vhSitirãdnvos daefcur . pri»

que parecia citar convidando as Zaodo7?!udo
, ^trazendovosaode-

vúá^ác^ , & paíTatemp ; s da terra, firtOi onde co menos imp^dtmccopoffa
moftrava huma gravidade , & fizo, faliar a voj^o lOft^çao, (^fobre nos,a*

rcprcfcntador de muy tos annos

,

kgrãdcnos 4:0 aprefetiçadosherd^y*
donde rafcco a Santo Eftevaõ to» ros Je mfapobreza , ò" hntJnUadf*
marlhe hum entranhavel amor em Mas djlnncom) a todos enriquece com
JESUChrifío, tcíidoparafi, que meiCiíSx^JJimconvcfnfcrmoslhetodífS

agra»
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eg radecídos a cada huma delUs,por» ccndávlemente o habito da Religião,

que com a ingratidão nos naofaçamos fe iot nats atraz no primeyro fervor,

indignos de pojfnir asprefentes, & qvie vos obrigou aoveftir, c^ àtíni-

receber as futuras , o que nos faremos nms os propofitos fantos dejia voca*

da nojfa parte com mais facilidade

,

^ao primeyra. Pouco importa o lugar

dandolhe contínuos louvores , pela Janto, fe o coração nao acompanha o

que nos cabe de vojja converfaÕ , ó' corpo , que vive nelle , mas vaguean^

moflrandovos o caminho, que vos do pelo^ mundo,faz viver huma ai'

importa feguir para alcançar o fim ma apoftata em corpo religiofo. No
q pertendeis: da voffa , como o conhe- Ceo ejiava aquelle famofo Anjo , que

cimento he mais d jjiul , convém diÇm Tieos creon aventtijado de todos os

perdes vos com antmo de Gigantes outros em dotes naturaes , éfnoCeo.

para correr o caminho dos Manda' mereceo o inferno, que tem porfua

mentos do Seiíhor^ó- os eflreytos cow foberba. No Paraifb eftavao nojfos

felhosda Res^ra de S. Bento, a que primeyros pays, veftidos dajufiiça

vos vindes fujeytaítnao vos deyxau' original, érdefeus muros adentro

do vencer tomfaciltdaàe das tenta» commetterao opeccado de defobedie^

çoens do inimigo, como guerreyros cia, é^fe lançarão a fi, ò' anos no

covardes, mas pelejando como va* dejlerrodefia trabalhofa vida.

lentes Soldados de JESU Chrtfio, Entre osfilhos de Deosfè achou o

é^ que nao trazem armas caduca f
,& efpirtto de engano, ó' falfidade , ò' o

tranfitorias , mas o arnez da Fé, o ef' atribulador do pncientiffimo Job: de»

cudo da paciência , a efpada de dous maneyra, que nao he tanto aforça que

gumes da palavra do Senhor , ò^fi" 'Vos faço na perfeverança do iflado,

guem a bandeyra invencível da como na dos coftnmes fantos, é^zelo

Cruz , com que venceo nofjo Capitão do amor Divino , pois hum nao he

JESU Chrifio apotemiado mundo, mm que campo de batalha , ér outro

^ lançoufora delle o Príncipe das (ao armas , com que fe alcançavito»

trevas , que o tmha tyrmnizadOé ria,

Sey que a conjhncia de voffos co* Mais vos aconfelharey , que nao

raçoens ejià arguindo a importuna» conhecendo em voffos ânimos firme»

çao de minha pratica, ó^fefponden» za para vencer efia batalha , efcu*

dome fer couja defnecefjarta , faliar fèts entrar nella , pois menos afronta

em perfeverança , a quem com tanta he ao Soldado nao vefiir armas , nem

deliberação cngeytou as pompas , ó" tomar as inJJgnias da milicia, que de*

riquezas d o mundo, & rompeo por poi^deeftenderfuamaoaojuramefítú

lagrimas de pays , d^ irmãos , ó" por militar , dar conhecidos finaes de co»

importunaçoens de amigos,& paren* vardiai porque dos taes ejlk nojfo Ca*

tes à conta de fe vir abraçar com pitao ChriítoJESU dizendo, que

Chrifh Crucificado , ér que quando faõ indignos de entrar emfua Capita»

outro refpeyto o nao fizefle perfeve- nia, como quem fe naõpagade homes^

rar , a honra própria , & vergonha que no mais árduo do combate , em

do mundo o faria metter por den» vez de arrifcar ávida peU vitoria ^

iro, dao como covardes as cofias ao intmi'

Nao he effa ,irmãos , é' filhos go , de(cobrindo com o rofto , Çeguro

meus,a perfeverança de que eu duvi» caminho àfua fugida. Se vos bajia o

do , nem a conHanciã que vos peço , animo afahir vitonofos , vivey conte-

que pouco me importa a mim , & me- tes ,
porque ejles Soldados velhos

,

nos âvos^ per manecerdes das por tas que vedes com voffos olhos , exercita-'

do Mofleyro adentro , c^ trazerdes dos nos combates das tentaçoens , &.
traba»
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trabalhos do efpiriío,defejõfos de VC" das as vias o honrofo nome que
rem augmeníar o exercito do Se» Icihedà.

nhor^vos recebem àfua companhia, Advertido ifto brevemente ,

com vontade de vos njeftirem as ar* com o Padre Frcy Athanaíio de Lo- ^'^^'1^*'

mas , e^ darem o titulo de aventurey bera
,
que primeyro o ponderou vita Fi-oí-

ros de Chrijio , mojlrandovos neBe com gentil confidcfaçaóy tornemos '»"^ '^-' » ^'

armo de provação iU^o defmerecerfe» ao fio da hiftoria, dizcndO;, que de

meíhante fãvor, O Senhor DeoSi que tal modo rerplandeciaó os Novi»
teve por bem mover vojfos coraçoens, ços com vida cxempLir , & modcf-
ó- vontades, para dardes principio a ta , queo Santo Abbade , 6c os mais

taõ heroir^obratvo los confirme com Rcligiofos davaocotinuas graças

o cmcmfo particular de [uagraça, ao Senhor, que tacs plantas cfco-

Amcn. Ihèra para aquelle novo jardim.

Acabada efta pratica ta6 cíiea edificado em honra, & gloria fua,

dcaviío,& fantas admoeíiaçoens, Continuava Santo Eíicva5 a Caía
foraó os novos Soldados de ChxiU dos Noviços muy de ordinário y a,

to levados à Noviciaría , & veíh- nimandoos com cxhortaç es faUi

dos no habito da Religião , fendo tas, &dandolhespreccytosfàIuti,

N. Padre S. Bernardo o primeyro a feros pararcíiíiiràs tentaçoensdo

quem fe veíiio , & pelo confeguin» inimigo, & com S. Bernardo trata-

te o filho primogénito deita Or- va mais familiarmente, conheceu,

dem de Ciíkr; donde quero ad« doemfeupeyto huma certa mora.
vertir hum engano, que muytos da do Efpirito Santo , & hama Iu3

Auchorcb graves tem, quando ef. taõ grande,como depois veyo a fcr

crcvemíer impropriedade,& abu- na Igreja de Deos; & praticando

ío chamar a eíia Religião Ordem algumas vezes com cllc em matc-
dvi S. Bernardo , dizendo, que pois rias de efpirito fe partia maravilha-

ctle tomou o habito em Ciíterde- do dos fegredos q nelle deícobria,

pois de fundado , naó lhe convém & como de coufa rara dava conta
o ticulodePay,& Author da Re- aosoutrosRcligioíos, a quemcf-
ligiaoínaõadvertindo, que fe naó tasnovasalegravaôfobrcmodo,5c
foy o primeyro Inftituidor, foy ao moviaó a fer mais íolicitos no fcr*

menos o primeyro, que tomou o viço de r)coS;porfcnaõ verem neU
habitonella, porque nenhum dos le aventajados, de quem começar
Monges que viviaô em Cifter an- va havia taõ pouco.

iesdefuavinda,foraócreadosalli. Tudo cm Ciíter craõ louvores
nem tomarão habito, nem fizerao DivinoS;,& contentamento d'alma;

profiííâô fenaó cm Molifmo, donde porque defde o dia que N. Padre
tmhaó vindo, por o ide fícavaõ S. Bernardo tomou nelle o habito,

fendo íilhos d*outraCa'a , & Reli. cada hora vinhaõ peífoas de novo
giaòdiíTerentc: masN Padre Saò ao receber , cm forma que jànaõ
Bernardo, que depois da Ordem hâvia lugar em que os Noviços
Ciítercienfe fcr fundada , & poíU coubeíTcm , nem temor de faltarem

cmfuarcrfcyça':>»tomouncllaoha- fucceíTores da Religião^ Ô( virtude
bito j & fez profinaò , conforme a que alli florccia.

feusinftitutos
, primeyro que to. "^^

dos,com)uftacauía fica fendo pri-
mogénito da Ordem, & Pay, & ca-
beça de todos aquellcs que depois
entrarão nclla,& íc lhe deve por to-

CAPL
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dor foy N. Padre Saô Bernardo,
como adiante veremos rd progrcf-

CAPITULO XIII. fodcfuavida.

Por outras muytas partes man-
Dá reformação , ^ EJlãtutos que dou fundar Conventos , a cjuc o

S.Eftevaofez i chamados Car- ScnhordavafucceíTotaó prospero,

ta de caridade-y ér dafundação de que em menos de oyto annos havia

algumas jíhhadtas , ó outras coU' jà doze Abbadias da Ordem , fio-

fas que pa£araÕ atefua morte, rentiííimas em obfcrvancia , & vir*

tudc regular. Econíiderando San-

DE tal forre fe foymultipli. to bítevaõ quanto con^nha con*

cando a Religião de Cifter, foriraremfe todas cm hum modo
& tanta era a gente que vinha de- de viver , & terem as mefmas leys,

mandar aqucUc feguro porto de por naó haver confufaô na Ordem:
falvaçaõi que cm pouco tempo fc mandou chamar a Capitulo geral

vio cumprida a viíaô de Santo Ef- todos os doze Abbades que havia,

tevão, porque jànaõ havia dormi- coíu os p incipaes Religiofos de
tórios em que coubeflem Monges, cada Moíicyro,& juntos cm Ciíler

nem caías para Noviços , nem lu- lhes comunicou fua tençaô , & dif-

gares accommodados para receber fe a cauía que o movera aos convo-

os que de novo vinhaò pedir o ha * car , que a rodos parcceo taô jufla,

bito. E vendo Santo Eftevaó a & conforme árazáo, como na ver-

grande bençaõ q o Senhor lançava dadc o era ; & de commum conícn-

fobre íeus fervos,ordenou de man» timcnto fc ajuntarão entre íi,& fi-

darReligiofosfudaralgusMoftey. zcraô huns Eftatutos chcyos de
ros em diverfas partes , conrfiado na muy ta erudição , & fantidade , no
miíericordia Divina, q naô faltaria cumprimento dos quacs fe confor-

com fcccorro a feus íervos, & lhes mârão todos , promcitendo de os
daria que nelkfanto intento os fa- guardar fcm nenhuma alteração,

voreceífe, como fizera aos Funda, nem interpretação differertcdo q
dores de Cifter vindo defampara- foavão na primeyra faccEíias cha»

dos de todo o fov corro humano. màrão Carta de caridade,q por fer

Com cila deliberação , & con* coufa muy diíFura,& andar em mui*

jRança eícolheo alguns Religiofos, tosoriginaesdcyxodepôraqui.

& os mandou ao Biípado Golonefc, Fizeraõ também os ufos da Or*

q he no mefmo t^àào dcBorgonha, dem, que hoje fe guardão no modo
onde fundarão huma Abbadia cha- de celebrar os Officios Divinos , &
mada Firmeza no anno de noíTa Re* nas mais cercmonias tocantes a cl-

dempçaô de 1 1 15. que foy o pro» Ics , & á boa ,& perfeyta guarda da

prio em q N . P.S. Bernardo tomou regra , os quaes efcrcveo por fua

o habito, havendo quinze , que a mão (como diz Amoldo) o glo* Amoidus

Religião fe fundara ; & foy a pri- riofo Abbade de Claraval , & P N, ^'^'^'

meyra filha que teve a Ordem Cif- São Bernardo, a quem por fua íabc.

tcrcienfc : no fcguinte anno fc fun dória , & grande entendimento de

.

dou oMoftcyro de Pontiniaco no raó a roáoneflc cafo: & accommo-
BiipadoAnthifiodoreníe,quefoy dandoelc afubniczade fcucfíylo

a fegunda filha da Ordem; & logo àchaneza da matéria queefcrciia,

no que fe feguio foy edificado CÍa- por fcr toufa que havia defcrvir

ra^-al na Provincia de Campania, para as peíToas demuyto & pouco

cujoprimcyro Abbade, & Funda entendimento, os ccmpoz em pra.

tica
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ncachãa,&muy outra da quecof- grangesr almas para moradoras de
tuira crcrevcrcm fuás obras, mas lua gloria^ citando peitos de joe.

tal, cjue na ínodcília,& devoção Ihosantcalmagcmda Virgem Ma.
com que djz as couías, fc dcyxão ria noíTa Senhora , de que fcmpre

ver huns fongcs , de quem compoz fora dtvctiíTimo , lhe foy revelado

a obra. o fim de íua vida , & foube cftar )à

Acabado efte Capitulo gcral,quc chegado o premio da bemaventu-

cu tenho pelo primeyro que fc cc* rança eterna : & como fc cm toda a

Icbrouna Ordem, fc foraôos At?« vida paífada naó tivera íeytoobra

badcs a Icus Conventos, levando meritória, íe difpoz o Santo na-

cada hum o traníumptodoquefc quelics poucos dias que Ihercíia*

orcitnàra , & Santo Éftcvaó ficou vaô , a fazer taò eílrcmada pcnircn*

aviando deus R cl igioíos paraman- cia ^ôcdar-fc com tanta frequência

dar a Roma confirmar por authori- à contemplação , que com lerem

dadcApoíiolicaoquctinhaódefi- ncjlcordioariascftas obras, toda.

nido. ísiáomc paíTapcralto, que vianotavaó csReligioíos nellc al-

ncftcprimeyro Capitulo, celebra- gum cxceíTo^ naò fem temor do
do no anno de ncíTa fãlvação de qucpodiafcr,porqa íodoomudo

II 18 1118. diz o Prologo dos uíos im- cípamàra ver q hum corpo velho

preíTos, queíc acháraò vinte Abba. carregado deannos , & trabalhos,

Proiogus dcs ,& o Breve de fua confirmação & muy debilitado das abftinécias >
uíuum. faz menção, que intcrveyo nelle & jejuns continues jtivcífc forças

authoridade de alguns Bifpos.Mas para íuftcntar o novo pezo com q
CoHei como as memorias, & livros que o carregava j mas como nclie obra»
manuícii-, gQ tcnho por mais authenticos,& va mais oefpirito,q ocorpo,& cíTc
^^"^' como tacsfigoncfta hiftoria , naó tinha comfigo a gj^a do Efpirito

faílão cm outro modo fora defte Santo, de que era chcyo, nada lhe
Rdatioii* que tenho feguido até qui,voum€ parecia afpcro, nem achava diíiv*

OfàmS. comcilesemtudc Alcançou San- cultofo. /

10 Efltvaõ confirmação de tudo o Entrado o mcz de fcv^crcyro Ihc

^ e fe fizera no Capitulo por hum dcoa ultima enfermidade, que no
Éreve do Papa CalliQo II. dado principio fe moíirou pouco peri*

no anno primeyro de ícu(Pontifica- gofa , mas pouco & pouco foy co-

do aos dez dâS Calendas de Jancy- brando forças,& debilitando as do
ro , indicçaô 13. de noíTo R.edem- Santo Abbadc ,cm forma , que aos

ptor JESU Chrifto de 11 19. No vinte& cinco de Março, dia da An-
Mofícyro de Cilicr íc continuava nuRciaçaô dcN. Senhora , fefta cm
a convcrfaó da muyta gente que que o Santo teve particular devo.
concorria a pedir o habito, &o çaó o tempo que viveo, acabado de
Santo Abbade na fundarão de mui- celebrar Miífanolcu Altar lhe dco
tos mais Conventos , pondo niíio hum mortal accidcntc , com que o
tanta diligencia, quanta tinha o Sc- Icvàraóafcuapofento, cuydando
nhor Deos em lhe dar gente que os todos que aquellc folie o ulcimo de
povoaíTc: porondcvcyoCiítcrafc fua vida: mas tornadoicmfi, & ten-

der cm pouco rempo comvmte & do alguma pequena melhoria , fc

íeis Abbadias de lua filiação; & fez levar à Enfermaria, cntendcn.

querendo Dcos dar a fcu fiel Icrvo do, peio que na vifaõ lhe fora mol-
o premio do muyto que trabalhara trado ^ que fc naó levantaria mais
cm feu ferviço , & no augmcnto da daquelU enfermidade, a qual fe lhe

Religião, & na diligencia de lhe hu cada hora accrclccntando mais
E &
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& pondo-o no fím da vida;, que cl- coiro mcirbros a fua cahcça

;
qoc

le aguardava cem tanto cciutnia» igualmente íc lhe deve cík nome,

n.cntOj ccn:o CS Mongesiinhaó comoa S.Roberto, pois fe tile dco

de trilicza ;, vendo íc íicar dtfam- principio à Ordem , cfle Santo o
píiradcs de hum Prelado taô Santo, incitou,& mcvco a iíío, & nego.

&quetanio íc dcícntrarhàra fem- cicuospnncipacsmcyos porcndc

prc per chcgaraquclla Religião ao veyoatcrprcípcraccnclufaõ. Ref-

flcrtntccOado cm que a dcyxava. plandccco feu corpo com nuyios
Sabendo alguns Abbadcs , que vi. milagres, & houve Rcligioíos que

viaó perto de Cifíer , a nova de fua de fua gloria tiverão maravilhofas

pcrigoía enfermidade, o vieraò vi- revelaçoens, pelo qual foy poíio

íitar,para fc acharem à fuamclho- feu nome no Catalogo dos Santos,
cift^n^*

ria , cu a feu gloriofo tranfuo : & & dellc faz mcçaó o Martyrologio Martyr-

chegando os quatcrzc de Abril,em Romano ,& o de Ufuardo cm qua- '°7j'^°'

que íc celebrava a fefta dos Santos torzcdc Abril ;>òcaOrdem de Cif- níarjus'

iVlanyresTiburcio, & Valcriano, ícr no próprio dia celebra íua m n^ait.

fentio o Santo chegar fe a hora da fcfia, como de Santo Confcílor.
^^'"''^•

partida, & cem mil jubiles d'alma, Jaz feu corpo fcpulrado na Igreja

& finaes da gloria para que partia, de C iíl cr , onde repou ia aguardan.

deo aquclla felicifl;ma alma a feu do a rcíurrcyc^o univeríal, para

Creador:& no ponto que cfpircu cm corpo & alma ir gozar o bem
feentheo a Cclla de tanta clarida- 9^^ f^m btm ícubc merecer na
de , que per grande cfpaço fc naõ vida.

vio feu corpo , nem houve quem fe I^cr fua m.orte foy cie yto o San-

bulifie do lugar em que eflava,at. to varaóGothonio,que cambem hc

tonitoaílim com a luz , como com referido no Catalogo dos Santos,

huma fuavidade de cheyro , que * vida do qual com a de todos os
fufpendiâ os fentidos. E como Ic- outros Abbadcs de Cifter, & cou.
vaífemo fanto corpo à Igreja , & o í^s feytas nos Capitules geraes da
vcIaíTem aquclla noy te , íc ouvirão Ordem íe contará na ícgunda par-

em toda ellaíuavcsm>uficas de An- te,com o favor Divino.

jos, que com alegre canto íolemni-

zavaô o triunfo do Santo Abbade:
& íebrcorclhado dajgreja fc vio, CAPITULO XIV.
cm quanto naõ amanhccco,huma
Cruz comipoíla de cinco Eíircllas, Do nafcimento de N. P. S. Eernar.
mcttida em hum circulo de clarida. do com a vida de Santa Alethfuâ
de admirável. f^ãy^ó' do Conde Tecelwo feu pa)>,

Taó grande defconfolaçaõ hou- com algumas relaçoens tocantes
ve nos Monges de Cifter coma àfuageraçao .ó-defcendencta,
morte do Santo Abbade Eílevaõ,
que por muy tos dias fe naõ vio em "IJ Orque nos Capítulos atraa fí-

nenhum dciles final de contenta. j7 zcmosmcnçaõdaconverfaõ

,

mento , porque todos os que entaó & fantos princípios de N. P.S.Ber-
-viviaô , foraõ filhos feus , creados nardo, & por naõ defmembrarmos
.com o leyte de íua doutrina : & os a hiftoria de Santo Eítevaó,dcyxa»
que vicraÕdeMolifmo, de que jà mos de nos alargar em fua relação;
havia poucos, o achàraôfídeliflimo fera juíio darmuy de raiz principio
cempanheyro, & Prelado ,& final- a cfta materia,como huma das mais
uicnic o fentiaõ iiuns, & outros importantes ao fio dcftaChronica

- que



Queimes continuando» He pois deítoem todas as fuás coufaííí ác

de fsbcr , que o gloriofo N P. S. laõCarhoiico Ghriíiaõ , & amigo

Bernardo foy natural do Ducstío da honr3;& cUíto DivmO; que fer-

de Borgonha , filho de Monfcurde via a todos de notaveí «cemplo de

Fontanes, chamado per fcu pro- Chriliandade, 6< Rdigiaõ: admi*

prionomeTecelino, o qual aiêm niílrava inteyra juíiiçaafcus vaf-

dc ícr Ccndc da própria Villa , & ia llosj fem por amor^ né ódio tor*

Senhor de muytas outras herdades ccr hum nunimo ponto a razaõ,

anncx^.K a cíle Morgado, tinha a ^U nem tirar a câd.a hum, o que as leyâ

cay daria íTiòr,-ou huma Dignidade lhe conccdirjô. Mos tributos^ &
ccrrcfpondcntc a efta na Cidade rendas que lhe dcvião, fc havia

de Dijon, Corte, & aíTento princi« com tantamaiiíidaô , <5i brandura ,

paldosfamofos Duques de Borgo» que fempre quitava psrtcdoquefc

nha. Erà parente em grào muy che- lhe devia y& gaíiando o que coíwi-

gado dos próprios Duques, como nha para fuiíenfar eíiaio conve*

Athanaf.
stíirma Frcy Athanaíio, & outros nieccàíua nobreza,tudoo maisre*

invira
' muytos , & O tcrtifica O proprioeí- partiaporpobres,&viuvas. Cò os

^'°'^* cudo de fuás Armas, que he o que Rcys de França, ik Duques de Bor>
^^*'°*

trazeíSi os Senhores daCafa de Bor. gonha ( a quem reconhecia vaíTaUa*

gonha
i
& por outra viâ tinha dcf. gern)re havia de modo,q nunca o a*

ccndencia da Cafa Real de França, châraõ cm paz, & guerra menos de
peíoqual refpeyto trazia também fua obrigação , porque em hum os
nas Armas os Lírios de ouro dos fervia com fcu confelho, & no ou.
Rcys Francczcs.A mãy doSantofc tro comas Armas, cm que foy vale-

chamou Alcth, foy filha de Monf. roíilliíiif), & depois que viuvou,

dcMontBar, Primo com irmaô de & vio todos fcus filhos mcttidos

Guido Conde Vcrnolienfe,pay que cm Claraval , fe foy também mct»
foydoCondeD Henrique,& Avô tcrcomcllesna RcUgiaó, ondca»
G'ÊlPvey D. AfFonfo Henriques; de^ cabou íantillimamcnre.

modo, que o Conde 1). Henrique ,^ - A Santa Matrona Aícth era cm
òtsm^ydcN P. S.Bernardo ficaõ todasasíuascoufa? hum raro cx^
fando primos; fegundos ,&oScnro cmplodevirtude^porq jcemobras^
cem Elt<.ey D. Affonfo primos ter- nem palavras íe lhe não vio nunca

ccyros
;
que para a gloria dos Rcys coufa fora do amor, & temor de-

Portuguezes naò he de pequena Dcos , nem havia psífoa por pobre,

importância hum parcntefco taô &humildequefoííe, com quem fe;

honrofo como he ode N- P. S. naômoílraíTe aíFabiiiflííma, & tra.

Bernardo. Por via feminina era taíTc como fcu igual, particular.

Santa Alcth dcfcendente da Cafa mcnic os pobres de JÊSUChrifto,
de Lorena, cm forma queosRcys dos quaes era chamada mãy,& cila

de Hefpanha pela via de Borgonha, como filhos muy to d^alma os ama •

osdcjerufalem , qucrcynàraòdc- va, & tratava todos. Houve cíia

pois de ganhada aos Mouros, & Senhora íeis filhos , U huma filha,

os de Chipre defcendentes deites nafcidos mais para Dcos, que para

ppr via de Lorena , os de Portugal fcus progenitores, o primcyro dos
pelos Condes Vernolienfcs , to- quaes fe chamou Gnido : ofcgun*
dostcmparentefco,& obrigação a do Gerardo, que foy Cavalley-

N.P.S. Bernardo: aindaquc os de ro valcroíiílimo , & taõ dcftro

Portugal mais q nenhuns outros. nas armas , qu3 fcu n:)me era

Etrao CondcTccclino.taõ mo*' cotihecidacm França, &ti(Jocnrrc
i^jífcú E ij os



jr LlV%0 T%li^MEr%0
05 Príncipes, & Senhores do [<cy. o coração de Santa Akth , & lhe

nocm grande cfiima : o terccyro caufáraò hum grande amor para cò

foy noíTo Padre S. Bernardo , flor, ofilhoj que ainda crazia cm luas cn-

6 lume da Igreja do Senhor: o tranh3S,preíuppondocomíigOjquc

quarto fe chamou André , o quinto no ponto que tiveiT;; idade , & cc-

Bartholomcu,ofexto Vivardo,& nhecimento para eíiudar,o man-

a filha , que nafcco lego depois de daria logo entregar a Meílrcs , que

noíío Padre Saó Bernardo, teve o oenfinaíícmjípara que da íua parte

nome de Umbclina. Todos os não ficaílc por cumprir a proíecia

qnat-s a Sacua creava a fcu peyto, do Santo Ermitão. Chegado o tcm-

naõconfentindo que cm kytc ef pode ícu nafcimento, Santa Aieth

trsnho mamaíicm alguma inclina- ooíFcrcccoaDeos,comocoílum.a.

çaôdiirerentcdaqucellalhesdcrí:- va fazer a todos os mais, & tanto

3ava,&tântoqucosviacomufode que ie pode levantar para ir à jgre»

razaõ,os douíTftjava em Tantos ja,o levou comíigo,& tendo.o nos
coftumes,&osinítruhiad£modo, braços diante do Altar, fez dcllc

que parecia crcaiios antes para mã« humaparticularoííerta ao Senhor,

dará viver no dcíerto,quc i o Paço. dedicando>o a íeu perpetuo fervi-

No tempo que (c tez pre.he de ço, & como coufa íua o foy crean-

noífo Padre Saó Bernardo, vio eíia do até chegar a uío de razão , cm
Senhora hum fonho, que no princi q o começou a doutrinar nas cou-

pio lhe teve oanimofufpcnfo^&af- fasdo cemor de Dcos, cníinarido,

ílid:o,& depois lhe caufou fummo lhe aquclras que conviahaó a íaó

contentamento. Porque lhe pare- pequena idade, Sc ac:rtrcentando

cia trazer dentro cm feu ventre hu outras mayores, como lhe fcntiíi

cachorrinho branco com as cofias mais capacidadcjem nunca perder

pardas, que dava grandes ladridos, occaíiaõ de o melhorar j com q de«

Ôiíazcndolhc ifto vir mil duvidas terminava fazcrnells híí ncothc.
aopenfamcnío, fem fabcr qual foíFe fouro de virtudes. E quando o jà

a vcrdadeyra intcrpreraçaõ do fo. vio cm tempo de eftudar letras, o
nho^qucmaisattribuhiaamal.quc mandou a huma Villa , chamada
bem, confultou ao fim de tudohum Caftilhaô , íiiuadajunto ao Rio Sc- .

Santo homem , de cuja virtude fc quana , onde naquclle tempo ílore-

tinha muyta opinião, o qual a quie ciaô as letras humanas,& Divinas,

tou , dizendo, que naõ temcííè, & com particular cuydado fez com
porque fem duvida o filho que tra» os Mcílres , que o tomaíTcm à fua

zia cm fuás entranhas feria hum fa- conta, ^cpuzcíTem toda adiligen-

mofo Pregador , que com o ladrido cia poffivel cm ícu cítudo, para qnc
de fua prégaçac,& doutrina dcfcn o fizcífem único cm todo género de
dcria a i gre ja de Deos de todos os fciencias , aindaque todas cíias di-

que a inquietaiTem , & perfeguif. ligcncias fc cícufavaó, porque o
Icm , & para ilio acccn modava a« Santo menino era taõ hábil , ác cu*

pfai.<7. quellas I alavras doPfalmo , L/«. riofo de aprender ;, que em breve

giíã canum tuorfíf» ex tmrnias abipm tempo fez notável progrcíTo nas Ie-

» fo; dizendo, que faliava aqui Da trás , na5 fó nas de humanidade,
vid de Deos, & dos Pregadores de ( como alguns imaginarão coro

fua Igreja , dizcndolhe : Senhor , a pouco fundamento) mas nas Artes

língua dos voíFoscaens fcrà contra liberacs , ôcintclligcncia da Eícri-"

voilos inimigos. turaSagtada,acu)aliçaócrataóin-

Eíias palavras quietarão muyto cLnado,quc nada fallavafcnaõ pela

t;. fraze.
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fraze ,& fuás obras , Ô: cíiylo dcí- nô dia do íeu Santo havia de partir

Ia ; coíiio fe dcyxa bem ver em íuas da vida prefcntc*

obraSé CâuÍGU triftcza , ôc âdmiraçaS

Vendo dia Senhora ta6 bom cm todos cfta nova,& alguns du»
fundamento a (eus dcfcjos , fc ale- vidàraô de poder ícr pela boa diU

grsvamuyto, naófabendoqualfc. poíiçaõ da Santa naõ daríinacsdc

na o tempo em que fe cumpriíTc teramortetaõpcrtOjmasdeftadu.

pcríeytamentc o progncftico dõ vida os tirou a verdade dó cafo,

Santovaraô.-masoSenhor^qucde- porque cm vefpcradeSanto Am»
terminava Icvaila mais cedo a go» broíio Ihedcohuma ftbre^demo-

2ar da gloria^q com íuas virtudes doquelogOmoíirouofímparâquc

tinha n crccido , a chamou para fi

:

vinha» Preparou a Santa CondcíTa

líiks naô a achou eíta vocação dcf- fuaalma, como quem tinha certo o
apercebida como as Virgens im« tempo da partida , & depois de rct

prudentv s , porque muytos annos ccbidos todos os Sacramentos «ef^

antes fazia vida taô fanta, & rc* teve aguardando pela hora, defcja-

lígíofa , como fc tivera feyto pro- da daqucllcs,que tam bem comocí:

fiííaó de outro cfiado differsntc. la tem paífádo o tempo de fua vida»

Seus veílidos traó humildes, & Naòbaftou a força da cnfcrmi.

muy pouco cuftofos, íeus jejuns dadepara lhe interromper fua dc«

contínuos, fua oraçaô perpetua. voçaõ> mas convocados os Clcri»

EracortumefcuirpcíToalmente na gos lhes mãdou dar o banquete or-

V iila de Fontanes , onde cftava o dinario, mandando a Guido, íeu fí«

ma IS do tempo, vi fitar as cafas da Ihomais velho, que os âgafalhaíTc,

gente pobre , & enferma , & pro» & fcrviíTc à mefa , & depois de jan-

velía de tudo o que lhe faltava,naô tar lhos levaíTc todos à camcra cm
queria neftes exercidos levar cria- que jazia. Cumprio Guido tudo,

das comíigo,masfó,&porfua maõ conforme lhe mãdàra a Santa Con-
fszia eftas coufas todas, vifítava os deíía. & levando os diante delia os

Hol pitacs , & da va por íi mefma de reccbeo com muyto gafalhado > ôt

t Oíiier aos doenics,limpandolhcs a moflrou alegria cm os ver comíigo,

pcdridâô de fuás chagas com lui» dizendolhcs , que poisa viaõ che»

guiar caridade>& lhes lavava a lou» gada ao ultin o fim de fcus dias, ti.

ça em que comiaôí & os panos che- veífem por bem de a foccorrcr com
yos de immundicias , como fc fora íuas oraçocns , pois era omayoc
lerva de cada hum delles , &r crea- bem que lhe podiaõ fazer naquelle

da para aquellcs exercícios vis. Era paífo. Triftiííima foy a nova para

devotiflimado gloriofo Doutor da todos,masvendoqueatriílczanaõ

Igreja Santo Ambrofio, & todos os era de tanto fruto como as preces

annos por fcu dia fazia muy gran» que ella pedia , íe puzeraõ todos a
de feita , onde íc ajuntavaó quan- rezar Pfalmos de David, acs quaes
tos Sacerdotes havia na Comarca, cila ajudou fcmprc com avózmuy
& lhes dava hu convite muy cfplê- clara , & dcíembaraçada , até que
dido cm honra da Virgem Maria pouco & pouco foy desfalecendo,

N . Scnhora,& de Santo Ambrofio, òc amda ncítc tempo lhe viaô bullir

& alguns mezes antes de chegar ef* com os beyços , & continuar com
tafclia , noultimoannode fua vi- asoraçoens que ouvia ir rezando-

da , diíTe ao Conde fcu marido, & a Começarão os Sarerdotcs^a Ladai-

todos feus filhos ( naò fcm claros nha,& chegado a dizer; Perpajio"

íinacs de ter dom de profecia ) que m, & cruce tfíam libera eam^ Vomi»
E iij »f,
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ne , levantou a maõ direy ta , & fez da Igreja cm hum fepulchro de pe-

fobre is o final da Cruz ;, no qual dra , na CapcUa do Salvador , dc-

paílo dcoaalma nas mãos de feu fronte da fcpultura de feu filho S.

Creadorcom tanta fuavidadc, & Bernardo»

quietação , que a maôcomque fe Cckbrava.feeíh trasladação no

benzco lhe ficou levantada cm alto, Mofteyro de Claraval aosdczano-
' naô fem muyto efpanio dos que fc ve dias do mez de Março, que foy

achàraó prefentes,aflimdiíio>co- o dia em que a mudâraôdeS Bcni-

mo da íoberana fermofura com que nO;, & a fcíla de feu tranfitoaos

ficou depois de morta. quatro de Abril ;, no próprio dia de

Sabida a nova certa de fua mor- Santo Am brofío.

te , fe ouvio hum pranto commum
de pobres,orfãos, & viuvas, que fc

>—
- -

viaõ ficar íemmãy, fem remédio: & CAPITULO XV»
como feu corpo fc avia de fepultat

cm Dijon , que hc o jazigo dos Du- ^éi mocidade , & infanciade N. P.

quês de Borgonha , veyo quafi to» S, Bernardo , dosfinaes de fanti»

do o povo a ícu acompanhamento ,
dade que mo/irou nefte tempo ,

ó*

& o Abbade Gerano homem de fin. como N, Salvador JESV Chrif^

guiar vida , com niuyto& de íeus tolhe appareceoanoyíe defeunaf»

Religioíos, o qual defejando ter cimento.

cm íeu Convento hú taó rico depo-

fito fez táta inltancia com o Conde T^ Oy tal õ modo de vida , que ef-

Tcceiino > que quizcíTe fepultar a X7 ^^ gloriofo Santo teve no prin-

Santa CondeíTa cm feu Convento, cipio de fua idade, quelogodco
que ao firo o impetrou dellc, dado claras moflras do que Deos de-

quelhc pareceífc árduo deyxar a terminava obrar ncllc ao diante,

iepultura de fua geração , & onde porque a modcflia , & compofíçaó

fe determinava lançar , por outra de feu corpo,a gravidade,& fizo de
diíFercntc Tanto que Gerano teve fuás palavras naô eraó convenien»

cda licença do Conde, pondo o tes à idade qentaõ tinha: Sc pedin-

fanto corpo fobre oshombros de do cila commummente defcnfada»

feus Religioíos o icvàraôcom to- mentos, & jogos de meninos, cllc

da a decência,& veneração ao Moí- fe recreava cm ler, & rezar as dcvo-

teyrodeS. Benino, que hedaOr- çoens que aprendia de fua mãy
dem de N. P. Saõ Bento, acompa» Santa Aleth , tendo a Igreja porlu-

nhado de toda a Clerezia , & gente gar certo de feu pafl^atcmpo,& ven-

da Cidade de Dijon , com tochas do alli alguma Imagem da Sauda-

acefas nas n^ãos, &odcpcfitàraõ çaô Angélica, ou onde cfliveííca

cmhumriquiííimoíepulchro,onde hiftoria do Sagrado Nafcimento
Gerano mandou cfculpir féis fcr- de N. Rcdemptor JESU Chrilto,

mofas Imagens lavradas com mara- alli fc detinha com mais gofto , &
vilhoío artificio em memoria de contemplava nclla com taó grande

feus féis filhos, & alli pcrmanccco attençaõ, que ao apartar moíirava

)nuy tos annos , até q no de 1 2 ^ o* finaes de grande fentimcnto , Sc de
do Nafcimento de noíTo Salvador noyte, havendo opportunidade,íc

JESU Chriflo,97.dc pois da morte levantava da cama , & pofto de joe*

dcnofib PadreS. Bernardo, foy o lhos continuava fuás devoçoens,
fanto corpo trasladado ao Moítey- fugindo fempre de fcr viíto^& fcn»

to de Claraval, 6c poito na Charola tido em alguma delias*

Com
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Com cíiasvigili3s|, & muyta Virgem Maria, &: falfGya fcfmo-

continuaçaô de Te levantar de noy- furado filho >&máyj &talorcí«
te vcyo o Santo menino a cahirem plandor que alumiou lua alma, que
hurra enfermidade pcrigofa,& ap- nunca mais teve nelle entrada o a-

plicandclhe muytos remédios íem mordas coufas da tcfra, mas trans»

nenhum dclles fazeretfcytode me- formado no dcíejo do que vira;, tra.

Ihoria, ao fim chamarão humamu' ziafempre occupado openfamen-
Ihcr , que tinha fama de curar com to nefta imaginação :& aflim vemos
palavras ;, & bençoens, & outros cm íuas õbraS;,tcndo todas hum ef*

modos pouco licitos* Naõ fez O piritorublime^&cheyo de myftc-
menino movimento algum com fua rios j as que tccaò ao louvor da
vinda, cnydando que o havia de Virgem Mana ,ou ao Sagrado Naf-
curar na forma ordinaria,mas tan • cimento do F ilho de Deos , Ieva5

to que lhe começou a entender o em íihuma certa brandura, & fua.

niodo>5i vio que fazia efconjuros, vidademuy diíFerente de todas as

& pronunciava palavras naôentcn* mais, & fallaô por huns termos ^

didas , acefo cm fanta indignação, que foaõ a mais, que a obra didada
gritou que lha tiraííem dalli , ou fe por entendimento humano , como
levantaria da cama > porque antes fepóde vcrnaquelle famofo trara-

naõ queria faudc,quealcançalla por do,quefczíobre oEuangelhodc
ordem do Demónio , & taes extre- S. Lucas : Mtjfus ejl, éfc. Crcfcia o
mos fez 5 que ccnveyo tiraremlha Santonaidade^&comellanocfpi-
de diante , naô fem muy to cfpanto rito > 6c devoção , porque quando
de todos os que viraõ tanto zelo via Monges , ou Sacerdotes , ( fe-

da honra de Deos em taõ pequena guindo a doutrina de Santa Aleth

idade,oquallheellcfatisfcz,dan- íuam.ãy} lhe hia beyjar o habito,

cfolhetaõmilagrofafaudc, que a- & pedir a bcnçaô com grande hu-
quellc próprio dia íc levantou da mildadc; & íc via peflbas pobresj

cama livre de toda a enfermidade. & neccllitadas , era tal fua ccmpay-

Poucos dias depois dcfícTuccef- xaõ> que para qualquer delles fe

ío,chegouafefladoNatal,emque lhe arrebatava o coração , & pelas

fe cclcbraõ os Oíficios Divinos no vias roais licitas que podia , traba.

pontodamcyanoytCj&ccmoodia Ihava pelas confolar com alguma
tradoSagradoNafcimento,quco címola, & fe entre ejles havia en»

Santo menino trazia efíampado fermOjaeíieacodiaprimeyro,pre.

r/jlma,ofervor,ô^dcfejo de gozar ferindo a huns & outros os meni-

fuavifla,olevàraõdecafamaisçc. nos por amor daquellc que vira

do que todos os outros ;, cuy- nafcido em pobreza: em todas eftas

dando achaíTe abertas as portas obras folgava ícmprc de evitar

da Igreja,rrasachando-as ainda fe» muytâs teííemunhas,por ouvir di«

chadas fe íentou da parte de fora, zer à CondeíTa fua mãy o muyto
com alguns pagens , que o acompa* que Chriíio noíTo Redcmptor en.

nhavaõ , & como a tardança foífe com.enda o fegredo nas obras de
grande^j&o Santo menino ador- mifericordia. Era amiciflimo da
mcccíTedomodo que eftava íenta- paz, & fc acontecia haver entre

do,lhcfatisfcz o Senhor fua gran« fcus irmãos, ou entre os pagens,&
de dcycçaô, moftrando-felhe da criados de caía alguma difcordia^

própria maneyra
, que eftivera cm cllefepunhadepermeyo, & foliei-

Belém novamente nafcido , & lan tavaa paz por taõ bons meyos, que
çado no Prcfepio cm companhia da ao fim os vinha logo a compor, com
..-»>1

*

tanto
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tanto gofío feu , como fe naquillo ra , cm nenhuma delias achava o
grangcàrá alguma coufa de grande Santo quietação , antes partia ícm-

intcreííc. O tempo que gafíou no prc trifíe , & cc m a memoria occu-

eíiudo>fez taó notável proveyto, pada nasadmoeftaçoens^ & íantos

que parecia aliançar as fcicncias, confclhos,emque ocreàraaSanta

mais por revelação , que por induí Condeíía fua may , &: como huma
triahumana: & tanta curioíidadc noytefe lançaflenacama combati-

tinha na liçaò da Sagrada Efcritura, rio dcíiespenfamenrosjellalhcap'

que quaíi a trazia toda na m>emcria: parecco cercada de grande refplan-

&nasinterprfta^cens,& fcntidos dor, & com rofto grave , & algum
delia , foy foberano Meflr e, & íem tanto fcvcro lhe diíie: Naofaò ejks^

duvida continuara mais annos a filhomeu , os exercícios ^ que vos eu

Univerfídade , fc a morte de fua enfináva^ nem âsefperancas que de
banf a Mây o naó interrompera ,& vos ttnhr.iporõj creãdovospãraDeos^

pcíio que depois continuaíTe ai- ó' tenàovos entre os matsfilhos que
guns annos, naò fahio nunca da elle me d( o ^ dedicado afeuferviço y

Theologia , & liçaõ de Escritura vejovos agora mettidoempompus da
por onde fe fez nc la fa-Lofo Le. mundo ^ & feg^nndo nelle a gloria^

trado. que nah tem firmeza: tornay fobre

Era o Santo dotado de tantas vos, é^naíJ percais o amor de q-tem

graças , & dons > que attrahia a fi vos creou p,it a fi n:eftK0i pelas impor

»

todas as peíloaí» que o converfa tunaçoens , ^ palavras dos amigos

vaõ i porque além da brandi ra r a daterra^qtte moHr atido je compade'

turai de fua condição , o avi fo das eidos dosg afios da ear ne ri.Grtaí , fa^
palavras ;>& fubtílcza de entendi» cruéis inimigos daquieiaçao-, é-pro»

mento, craô bafíantes para o defc veytod^alma. Ditas eíías palavras

jarporamigo, &poreítacaufaíeu defspparcceo, deyxando o Santo
pay ,& irmáos,que c amavaó íingu. acordado ,& tanto cm ícu fentido,

íanílimamcpte ., trabalhavaô de o a- que duvidava íc fora iíto fcnho,ou
partar docíiudo , & inclinallo às a vira com feus olhos, h tal im*

cbras de Cavallaria , cm que todos preíTaõ fez efía lembrança cm íua

tinhaô muyro nome , achado aqucí- alma , que dahi em diante começou
Ic brando cxercicio das letras cm a tratar comíigo de dar de maó a

fua cpiniaó menos honrofo, queo tudo, ôcbufcar algum modo de vi-

das armas >&parcccndolhe, que fc da, onde fatisfizcíTe avontadeda
perdia cn N. P. S. Bernardo hum mây ,& fícaíTe livre das importuna-

Cavalleyro de fama : & como a inf* çoens dos irmãos ; mas cm quanto
tanciado Conde, & irmáos foy fcnaórcfolvia,naó dcyxavadetra.
muy fcrçofa j & o Ssnto os naó tar alegremente com todos, moU
queria ccfccntcntar, afroxou ai- tranriò fc m/jy dcfcuydado da dc-

gun- tanto na continuação dos li» terminação que tinha no pcnfamcn-

vros, & teve naconvcrfaçaô, & to.

modo de fe tratar, alguma Uber- Hum dia o levàraõ fcus irmãos,
dademaiíida ccliumada os tem- & amigos a humasfellas, que fcfa.

pos antes , dado que nunca foy de ziaô na Cidade de Dijon , onde feu
modo

, que na purcz a das obras , Ôc irmaô Gerardo levou o preço das
palavras houvcííc huma minima juítas, &torncosReaes quefealli
falência : mas como o tfpirito que fizeraõ por mandado do Graô Du-
alguma hora gcftou de Deos , naó que , & deyxando fc alli ficar algús
fabc viver cm convcrfações da icr« dia^ no Paço, íucccdco virem dous

Reli.
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Rcligioícs de C iílcr viíitar o Dii*

que íobre certo negocio de impor-

tância, mandados de Santo Efíc»

vãofcu Abbadc, ôc vciido oS N.
Padre Saô Bernardo ta5 ccmpof»

tcs;,& mortificados, que naô pa»

recião homens de terra, como cm
França fe raô coíiumaíTeentãoa-

charnuytos Monges daquclleto.

que , ficou o Santo adn irado, &
con pungido dentro emfeupeyto,

& rruyío mais depois que tratou

cem cll'S. Pcrguntoulhe muy de

va^^ar pelo lugar cm que viviâo , o

nun-cro de Religiofos quehavia^

quem era feu Prelado ,& a Rcgra.&

inílítutos qucfcguiaô: & tanto

mais fe lhe affcyçoava; quanto mais

Ojjvia a rclaçaò que os dous Mon-
ges lhe daváo, & defpedindo.fe

dcllcs com íe encomendar cm Tuas

craçcCS , ficou muy peníativocuy*

dando no q lhe ouvira , & dcrcjoío

de os imitar cm tudo, achando,

que fó naquclla R cligiaô podia t hc*

garhum homem â ícr perfeyto.

Tornou fe o Santo a Fontanes,

& fccretamentc começou a tratar-

fe cem grande afpereza , velando a

noytetodacmoraçaò, &: dormin-

do outras febre a terra nua^tom^n ^

do diíciplinas atê derramar t&n*

gue,&cingindo.fc com hum cili-

cio, tudo a fim de ver em fias for.

ças que tinha, para fuftcntar os ri-

gores que os Monges lhe contarão

de Cifter, fendo cafo que tomalTe

alli o habito.

Naô era iflo laô fecTjeto ,
que aU

gumas vezes fe naô viíTe , & faben*

do o fua irmãa Santa Um^belina ^

que o am ava íobre todas as coufas,

affim por fe conformsré nas condi-

çocns, &fe parecerem ambos tan

IO, que naò havia pelas fcyçoens

defconheccr hum dooutro j como
por fe crcarem ambos juntos, & fe-

rem quafi da mcfma idade,(porque
lhe não levava noíTo Padre S. Ber-

nardo mais que onze mczcs ) o im«

portun;iVa com lagrimas, que fe

não irataífcmal^nemíedéíTcamc»
lancolias ,& peníamentos triftes,

porque lhe temia algun/a enfermi.

dade perigcfa , a quem cllc cora

alegres palavras dcfimaginava

,

de modo que a deyxava contente,
& quieta de fcus temeres: mas ao

Ccnde Tccelino ícu pay naô dcf-

contí ntavâo nada (ftcs exercícios >

vendo na períeverar ça dellcs , ícr

rr. a is obra do Ceo , que da terra, Ôc

fingindo que os naó entendia , dcy-

xava*a Dtos obrar com fua graça.

CAPITULO XVI. '

Das partes , é' dor/s nritaraesde N*
-P. S, Bernardo , de dgvnías len»

tnçoens que íevefendo manceboy&
cemo fe rejolveo a tomar o habito

de Cijler*

Lém das pcrfeyçoens , St

graças da alma com q Dcos
cnriquccco efte gloriofo Santo >

lhe dco tambcm as do corpo taõ

bfllas, que pelo que nelle parecia

de fora , fe podia julgar qual foííc

afermofuFadedentro. EraCccmo
diz Amoldo ) de corpo mcâó;mais Aiiioiáos

fobre grande, que pequeno, com ^^^'^*

todas asfeyçoens muy compoílas,

& bem proporcionadas j o cabello

tinha caflanho, mais fobre louro^

quepretO', atefta grande, & fcr-^

mofa , & os olhos verdes acompa-
nhados de huma graciofa honeíli-

dadej o nariz comprido, &afilav

do •, a boca groífa , & corada j a cpr
do loAo taõ viva , que com todas

fuás abo inencias anaõdeyxounú-
Ca de ter ; as mãos teve alvas, com*'

pridas, & tam bem tiradas , que de-

pois de Rcligiolo as trâiíiafcmprc

cubercas por lhas não verem; cm
fim era tal, que pai a formarem hum
homem perfeyto, na5 havia mais

que tirar hum retrato natural dcílc

Santo^



• Santo , pelo qual era geralnnentc a- madrugadajcora a tení2çaõy3í eíll*

. madodetcdcs, & foy em particu- mulos da fcníuahdadc taõ apaga-

^ lar cem amor pouco honcíto
;, pro- dos, que náoderaò mais inquicta-

^ vccado de huma criada dcfuair- çaõ ao penfamcntc* Naô dcyxou

X ,mãa Santa Unbclina, a qual por comtudoiftooDerriOniodcocom-

huma , Ôç muytss vias defcjouat- bater pela própria via, &indo hu-

trahir o Santo a fcu illicito dcfcjo, ma vez de caminíio com alguns dk

; chegando a tcriros de o bufcar hu- Teus irmãos ,& outros amigos , fc

marióyte eílando o Santorcpou- apoíentàraòcn^- caía de huma viuva

^ findo, o qual rcíiftio varonilmente rica, & miulhcr ajnda moça, & de

àfcrçadaquella tentação, & dey* bom parecer, a qual pondo os o-

>xcu p Demónio taôconfufo, que lhos cm ncíío Pa re Saó Bernardo

íeriãoatrcveo ao commctter miais íelheaffeyçoouião de veras, que

,fpr cila via. íem íaberdar fe aconfelho, fazia

Outra vez fuccedco ir o Santoà naimaginnçaõ m.ilcancllcsde ven*

"Ccrté dô Duque em convparihia de to , & como para tacs coufas na6

alguns parentes ,2< amjgo»rcus,a falte o Demónio com traças ,.clle a

ver humas grandes feitas que fc incitou a mandar fazer huma cama

/azisõi&comoeralugarondeoco- aparrada ao Santo, fingindo naó

nhccisô; & havia de andar no Paço caberem todos em hun)a caía ^ &ç

m dias que fe detivcííe , fe poz de tanto que vio todos fc puí tadoh cm
^tfta , vcOido ao modo ccrtezaó

;
fomno,fe levantou doode eíia v'a,Ôç

& pondo:^fc 2 hiima janella por rer com quietos paíTos fc foy á camera

CS jogos que ícfaziaô, fuccedco íi- onde Saó Bernardo ja-i.-^^ mas elle

çarlhedianíc outra cm que eftava quenáorepoufava, oucomm.edi^

jhuma Dama de fcrmofura rara , na taç ao cm que gaíiava muyta parte

qual pondo algúas vezes os olhos, danoyte , ou comalgusT.a íufpcyta

como noíía natureza inclinada a do que podia ler, tsmo que fentio

fnalnaô pare nunca nos limites da paíiosnacaméra,& cos.hecçoacil-

razãOjcmpozefíavifíajCCmeçou íada do Dem.onio, levantando a

o Santo a ícnriremifi huma inclina- vq^, começou a gruar, ladroens,

ítílic-; Ç2Õ laíciva , que o fez tornar febre ladroens , de modo, que acudindo

.1 íi, taò corrido de fcu dcfcuydo, oscompanheyros lançarão mãoàs
gue logo íc tirou da janella, com eípadas , & a mulher efpanrada fc

detcçmsnação de nâo diííim.ular recojheo antes de a fcntircm , &
ícm^caíiigo a licença de ftus olhos, vendo todos occupados em bufcai

&; tornando para cafacom mil com- dos ladroens fez também quefsle»

bates no pcníamento, tanto quca vantava^&buícavs todcsoscantos>

noy te teve iodr;s em rcpoufo, íe fa- da caía, &: d.epois que tudo fc quic-

hio a hum jardim cm que eftava. tou ,km acharem os ladroens que*

buni tanque de agua, & tirando to- andavaõ cntrcclicSjahofpedator*

dcs os veflidos fe m.ítteo dentro, nou a fcgundaraida , crendo que-

ijelíe (cm deyxar fora mais que a fcoSantoera taôavifado como cl-;

cabeça , & fendo na força doinvcr*: la o pintava,pois vira tudo feguro,?

i\o , per írios táo cruéis, como or. entenderia naô ferem os que o vi*.

<iin riamçntc ha cm França, & con • nhão bufcar ladroes : mas cUc fin->

tclando íe o tanque, fede)Xou o gindo íe na fegunda vcztaotgno»:
Santo cfíar tanto efpaço até que fe rante como.na primcyra ,,tornou a ;

fczamarcllo;&perdeo a cor deviv inquietar a cafa com as próprias.

VQ^^ ^^uafi morto fc reçoihep na^ vozes, &; pôr oscqmpanheyros no?

^oja62 '

' mcfmo
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mermo trabalho, o qual fe renovou cíludo,& alcançar por cUcIhí ira

tcrccyra vez, & amulherconfufa grande Dignidade no Reyno de
tíe tal novidade , & tcmcrofa de Frãçar&querécio fer Sacerdote, ôc

fcr defcubcrta ceifou de íeudcía» leguiro cílâdoEcclcfiafiico, tinha-,

tino* nas mãos qualquer Arcebiípado,

Ao dia fcguinte tratando pelo que defcjaíTc , onde podia fazer mat

csniinho na importunação deíuas yores fcrviços a Deos, & fua Igrc.

vozes , & no íonho dos ladroens

,

ja , que metudo entre duas paredes

& pcrguntandoihe que fora aquil- nas brenhas de Ciíier.

lo, tile por naó infamar a hofpeda Algum abísloíizeraô (como ellc

lançou o negocio a graça ; mas per- depois confcíTava ) cilas palavras

guntandolhe íeu irmaô Gerardo emícupeyto, & o íizcraó niuyto

cm particular pela verdade do ca- mayor naó cílando fortalecido

ío,ellelhaconfcirou,dizendo,quc com a Divina graça, que o tirou

o ladraô fora a hofpeda de caía, que vitoriofo deíics combates mor-

trcs vezes commettèra roubarlhe tiferos, & das lagrimas de fua

o thefouro de fua pureza, queclle irmãa Santa Unribclina, que des.

cflimavafobre tudo: ficou o irmaô fcytancllasj lhe pedia que a na5

cípantado,,detaôrara virtude, & deyxaíTc no mundo p3r cfcclher

ccníiancia^ & fem mais tratarem companhia de brenhaj» onde ficava

neíle cafo , fc ajuntarão com a de- fepultadoem vida.

mais companhia , fallando cm cou- Succedco ncíta occaíiaõ rebelar.

fas diverfas. fe ao Duque huma Villa fua , cha-

Eftas,& outras occafioensfcmc- madaGrancey,fobreaqualelIcfoy

lhantes,cm que o Santo via prefen. em pcíToa com podcroío exercito^

tcs os laços do Demónio, foraõ & ào caminho efcreveo ao Conde .

cauía de fc determinarem deyxar o Tecclino, que o foccorreífecom a! -

mundo, &ir-fe metter Monge no guma gente de armas capitaneada

Convento de Cifter, que fcmpre por qualquer de fcus filhos, por-

trouxenopsnfamento depois de que com clles daria a guerra poc

veros dous Rcligioíos, que achou vencida: & como cllc em íemclhani

no Faço do Duque: mas como íe tes matérias naô faltava, convo-
não pudeíTe encobrir efte íeu dcfe- cando a mais , & melhor gente que
jo aos irmãos , & amigos que o tra- pode de íuas terras , a mandou de •

.

zião nos olhos, fe ajuntarão hum bayxo do governo de Guitíofeufi-i

dia ,& tcmando-o entre fi com pa- lho mais velho , & do animoío Ge •

lavras brandas ,& baíiantes a rcn. rardo , que em matérias de Cavai.

der hum peyto , que não fora o fcu, laria era fingulariffimo , & de An-
Ihe começarão apor diante o def- dré,a quem o próprio Duque pou.
acertoque ( a feu parecer) fazia, cosantes dera ordem deCavalla*
cm dcyxar as grandes Dignidades, ria .* com eítc foccorro ficou a Villa

& honras,a que o chamava fua ven* mais âpertada,ô(os inimigos menos
tura ,& privar a Cafa de Fontanes orgulhofos.Porém como pelejavaò
das efperanças cm que vivia , fe« pela liberdade, prolongarão o cer-

guindo clles as armas : accrcfccn. co tanto tempo j que noífo Padre S.

tando , que feoamor das letras , Ôc Bernardo com delejo de ver íeus

repoufofaziaônelle ícmelhante a- irmáosfepartio paraGranccy, &
balo , que as podia íeguir , fem o indo no caminho combatido de va«;

fazer taô fora de modo, porque nas rios peníamentos , que mil vezes o
Eícolas de Pariz podia acabar feu faziaõ arrebentar cm lagrimas ,

achou
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achou hua pequena Ermida cm que & trazer efperanças difF.rcntes-,

entrou a fazer oraçaô,&poíto ante mas apparecendolhc Sanca Alccil

o Altar de icelhos ccme^ou dero. íua mày o perfuadiologo a ícguir

garao Senhor com íumma inítan. osconíclhos doSanto. CcmCjui.

cja, que acabaHc de quietar íeuco- do, que craoiiiaii» velho, «hcr.

raçaó, & a guerra de penfanictos,q deyro da Caía do Pay , houve mais

o trazia inquieto, confirmado o no que fazer, por ícrjà caiado, & ter

citado que foííc mais fervido feu,& duas meninas; &pofto que cllede-

quictaçaõ para a alma : conccdeo- fejaíTe de ícrcompanheyrona con-

lhe o Senhor fua piedoía petição, veríaó de léus irmãos, a mulher o
Ôcdaquelk dia cm diante foyconfír- naõconfcntio^ até quehumamor.
mado no propoílto de fcr Monge tal doença , que Iheíobreveyo, ai.

cmCiíier fcmnunca maislhevir cançou delia a licença que noíTo Pa >

penfamento encontrado, nem cou- dre Saõ Bernardo n2õ pedia. De
ía que o puzcíTc cm duvida. todos os íniiáos rcíiava fó Gerar-

Chegado o Santo ao cerco achou do, que nem ouvidos queria dar

juntamente eom fcus irmãos a a quem lhe fallava ncftas matérias;

Mcnícur de Tuiíhcn ícu Tio, masoSantohe profetizou, que o
chamado Gofrcdo , cu Gaudric, mâofucctílo das armas,porque en-

homem fanofo não fó por fua no- gcytava aDeos, lhe ííjria ter por

brtza , & Senhorio, mas também bom fcu ccníclho , quasidofe kn»
pelas honras , & gloria militar, cm tiííe ferido de huír.a lançada no !u.

que era hum dos famofos de Fran gar onde logo lhe poz o ácúo* Naó
ça ; com cíie , per fua gentil condi, pafiàraô mu> to^ dias que tudo fe

çaô,c< brandura de animo, tomou vio cumprido ^ & fendo Gcrsrdo

r.cfío Padre Saõ Bernardo parucu- fendo no meímo lugar, & prezo de

larcôverfaçaô , na qual de volta cô fcus inimigos abraçou o iantopro-

outras coufaslheperfuadiaodef. poíitodeíeuirmaô , & fahindoda

pre. o do mundo, & vendo o in- prizaõ quafi íriJagrofamcnte , to»

tlinadoa todo bem, lhe dcfcobrio mou o habito com mayor fervor

fua tençâô , pedmdolhc o quizeífe que todos os outros,

acoií^panharnella , pois era taõíe- Tinha nolfo Padre Saõ Bernardo

guraparaobemd'alma:noqGoíre« hum eípecial anigo, & parente,

do fe mcíirou mais cavalhcyro, chamado Hugo de Morcon,oqual
que naíicmprezas do mundo ,por- por ter intento de cafar humair-

quc fcm nenhuma rcfíílencia lhe mãa fua com o Santo, & pelo amar

dco a maô> & palavra de oacom* decoração ,
quando foube o pro«

panharcm tudo, & renunciar com pofitocm que ertava,o chorou cora'

c le as pompas da terra cada hora tanta anguíiia, com.o íc realmente

que ícuuiztíTc recolher em CilUr. o vira morto diante de fi, & che«

Contente o Santo et m taô bem gandc a vcr-fc cítivcraô bom efpa-

principiOíetoriKJU a Fcntancs ,Ôc ço chorando, fem fe fallar hum a

fallando tom ícu irmaô Partholo» outro, aindaquc com tenções dif-

mcu.operfuadio facilmente a fe- fercntcs, porque Hugo chorava a

guir comcllca bandtyra deJESU convcrfaò de Saó Bernardo, & o^

Ghníio: & quando dahi a pouco Santo chorava pelo ver converti-

tcmpo quizeííc negociar cem o ou- do j& depois que as lagrimas dcrad

tro irmaó, chamado André, achou lugar às palavras , & tratarão dc-

ncllc^ura reíiítcncia , por andar jà vagar eftc cafo , pode tanto a graça

engolfado em obras de Cavallaria^ Divina que reíplandecia nas pa-

lavras'Ar



lavras de noíTo Padre Saõ Bernar^

do, queo inclinou a fcu prcpoíirOi

& per mais que outras ptífoas O

pervercèraõ depois difto , aõ fim

valeo mais a força da oração, & inf-

tancia do Santo,quc a malicia de to»

dosellcs.

Vcndofe S.Bernardo com taõ fcr»

mcíficoírpanhia os ajuntou todos

cm dia cerro para darem ordern à

fua partida, & indo juntos a ouvir

Mífra, ao tempo que cntravaò ra

Igreja, ouvirão aqucllás palavras

de S. Paulo : hâelís eji Deus , t^ma

qutcwpitin vòbís opusbonum , tpfe

perfaet ufqnetn diemJESUChri'
jti : que quer dizer: hdèltjfimo he

Deos em fitaspromejf^s , & elle que

começou emvos tsfjâtjtaohrayaleva»

fkúofimate vos por embraçoscom

jfESU Chrifto no dia de voja mor'

te. As quacs palavras o Santo ou*

vio com fanto goíio,como fc Chrif-

to lhas diíTcra por fua própria beca,

&tevc por certo dalli cm diante,

que nenhuma força humana íetfià

bâí^ante a lhe roubar das mãos al«

guns de fcus companhcyros. Aca-

bada a Mi íTa fe rccclhèraõ a cafa ,

onde S. Bernardo lhe fez Kíía pra-

tica taóíublifne acercada vaidade

do mundo, & fuascoufas, queâs

lagrimas de todos ellcs deraõíí-

naes da grande impreíTaõ que fize-

ra em feus ânimos.

Alêmdcíics companhcyros buf-

cou o Sãto outros muytos ;, a quem
pcrfuadia a dar demaõ ao mundo,
com tanto lume de graça, que jà

as mulheres efcondiaò os maridos^

& as mãys os filhos por lhos naó
levar atraz de fi com a força de fuás

palavras: & porque lhe naó pare-

ceofegurodtyxar viver osquejà
tinha convertido cnrrc feus ir-

mãos,& pare t es , cfcolheohuma
cafanavilladeXatilon, que hc fi.

tuadajunroaò RioSequana, pou*
cas Icgoas de C lílcr , cm que v ivcí-

fcm jumoíiy ataque alguns delles

'DE C1STE% •<?*

acabaíTcm de concluir negócios de
importância > que tinhaò cntí€
mãos. Aqui viverão por cfpaçode
leismezescum tanta virtildc, &
recolhimento > que todo6 os que
íabiaó feu modo de procedcr,& cn*
travâõnaqucllacafa, ou íefícavaõ

cm fua compa' hía íem roais fc apar-

tar delles, ou fe hiaõ atónitos de
ver taõ grande virtude entre ho»
mens mancebosj& íaõiiluftrescm

íanguejôc armas. Fraticava-íc com-
mummcnteeíh novidade entre a

gente por huma das grandes que
acontecera , dandolhc cada hum o
fcntido, conforme ao animo que ti»

nha , naõ dcyxando todos dceOra*
nhar o novo modo de converfaõ^

por fer cntaô coílume daquelles

que fe mctriaô Religiofos fazer cfJ

ta mudança com todo o fcgrcdo,&
difllmulaçaõ poflivcl.

CAPITULO XVII. ^^

Como nojfo Padre S. Bernardo coé

nheceo por certa revelação quaes

de feus companheiros nâo haviaú'

de perfeverar, &cofnof€ defpedia

doCondefetípay, á' tomou o ha»

bitoemOfier» •*

ESrando noíTo Padre Saõ BetI

nardo com feus companhcy-
ros ncfta Cafa de Xafilon conten*'

tiífimo de os ver taó conformes cirt

o Senhor, que parecia morar cm
todos huma fó alma, fc poz humá
noytc cm oraçaô pedindo a Deos
os confirmaffe cm fcu amor , & Ihcaí*

déífe perfeverançâ na vida que de*

tcrminavaõ tomar : & querendolhcT

moítraf o fim quede todos teriaõ^

lhe fobrcveyo hum brando fomno/
que o teve bom efpaço fórâ de fcus'

fcntidos, no qual lhe parecia ver
huma cafa fermofiffima armada^

com rica tapeçaria, & alcatifada

com tapetes de muyto preço, na

F qual
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qual cflavaô ícntados a huma mcfa efia íUfpedtda comogolioqueellame^

todos fcuscompanhcyros, & co* rece. E fe Jentirdes ficar apartado

raiaõ juntamente com cUc de huma por algum tempo dosfilhos quegeraf-

iguaria fcyta a modo de manjar tes, krnbrevosy que forao dados dt

branco , de que fcntiaô cxccllcntif- Deos , d^ fujeytos as levs da nature»

íimo fabor , fcnaô craô doiis dclks, za , d^ fejiejay pagar-fe Deos tanto

fhum dos quacs com rofto tnfíe, & delles, g^ antes de osfenhorear a morm

mclancolizado cftavacntrcosou- te os chama ja para a vtda eterna,

tros fcm lançar mão ao prato , nem Pouco nos podets lograr entre os pra*

por olhos na iguaria, & outro to« zeres do mundo t éf gozando das

mando-o para comer o dcyxava ca- grandezas de tuiffo ejtsdo , fem a

liir por dcfazo. morte nos tr cortando pouco ó" pouco

Cahio logo o Santo no fentido ofio^^ agoraem qualquer tempo que

deita vifadj) & muyto melhor dahi chegue vos manda diante de Deos

A poucos dias,quando hum daquel* huns intercejjores certtjjimos. Pelas

Ics que jà cftavaó com clle ) deyxa- fuás chagas vos peço , que fe conver-

do fcu bom propoíito fe tornou ao tao effas lagrimas em gofto , & nos

mundo i& Outro depois de ter o lanceis vojja benção ^ para que nas

habito fug o de Ciílcr , & a modo montanhas de Cifter , onde imos fer*

de Caim andou vagabundo^ & fu* vir aChriftoyfrutifiquemos em vir-

gido da face de Deos > aborrecido tude ^de modo que tenhamos alguma

de fcus parentes , & amigos ,& taô Jemelhan ça defilhos vojfos.

perfeguido de pobreza , & enfer- Tantas eraó as lagrimas do pay,

mldadcs;,que fe tornou a Claraval em quanto noíTo Padre Saô Bcr-

fcndp jà noíTo Padre Saô Bernardo nardo dizia cíias palavras, que ícu

Abbade^&alli o receberão cm híia rofto ;, & veneráveis canseftavaõ

cafa junto à Portaria,& o mantive» cubertas delias , & fcm os foluços

raõ com eímolas de cafa fcm nun- lhe darem lugar às palavras, come-
ça o admictirem à Communidade* çou de ir lançando a bençaõ a cada

A.abadososfeismezes que vi- hum per íi, tendo-os abraçados

Yeraô em Xatilon , tendo todos a« comíigo largo cfpaço , & beyjan-

cabados alguns negócios impor* do os na face fcm poder acabar

tantes que os alli detinhaõ,apontà- com feu coração de os ver aparta*

rão dia para a partida, antes do dosdeíi,moíirando'hescomhum
qual fe foy noHo Padre Saò Bcr* chorofo íilencioa faudade de q lhe

nardo com todos (eus irmãos a rafgava as entranhas, &ofegredo
Fontancs defpedir de fua irmãa que nas couías de muyta dornaõ
tJmbclina, & tomar a benção ao fiaocoraçaôdahngua.
ÇonUc Tecelino feu pay ; chegados Quando chegou a noíTo P. Saô
àfuaprefcnça, diz Frey Amoldo, Bernardo, que foy o ultimo de
quecm nome de todos IhedifíeN- quem fe defpedio, o abraçou três

padre Saó Bernardo eftas palavras: vezes, & lhe dco outras tantas

Se em mercê tao particular ^ como paznorofto,&quercndolhcfallar,

^eosfaz à vojfa cafa , houverapara o impcdio de novo huma nuvem de
quedar coníolaçao , prefentes tínheis lagrimas , que lhe interrompeo

a

os filhos que geraftes para nao faltam vóz > &fcm mais fe atrever a pôr
remcomella: mas como deftaobraha osclhosnelles,íazcndolhcsoíinal

mais matéria para louvores Divinos, da Cruz fe recolheo a huma camc-

que razaõ de f/.ofirarJentimento, pe» ra , onde abraçado com huma de»

dmos à vojfa prudência
, q$f€ acejíe votaJmagcm de Chrifto Crucifica-

do,
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dO;,eííeve dcíabafando dador, q namenre: porque de tal modo íe

lhe rompia o pe^to^ofTerecédolhe defcuydoude quanto o mundoem
fuás lagrimas em íacrificio. Nem íi tinha, &fe transformou no amor,
íoymcnor o ícntimcnto de Santa & lembrança do Senhor

;, que alli o
\} mbclina , que ( como veremos trouxera , que quaíi fc não lembra.

cm íua vida ) fofrco ícm paciência va de íi mcfmo , nem tinha outros
fíietrago,oqualfoy para os San- peníamentosníais, quede morref
ros irmãos ornais cruel que tive Icpuítado naquella claultra, con»
rao cm íiia converíaó , porque naò ícrvando fua aima livre de pecca-

fcy eu nòr batalha , que a que fe do :&fc alguma hora o corpo fra-

tcm com o amor que gt ra a própria co,& d bilirado com jejuns , & vi^

natureza. gilias fazia repugnância ao trába-

Sahidos jà de cafa achàraô no' Ihajclleocfpercavacomhumaper-
patioaíeuirmaó Vivardobnncan- gunta que fazia aíi mefmo,dizcn*
do com alguns pagens ;, & outros do; Bernarde , Bernarde , ad qmd
meninos de fua idade , ícm lembra- veniftC: Bernardo a que vieftc^Qua-

çado que os irmãos faziaõ,&che- fi dizendo: Nâo te convém mdíiraí
gando íc todos a clle para o abra. fraqueza, poiso fímp^raquevief*
çar , Guido feu irmaò mais velhoí t€ à Religião não foy outro mais
o tomou nos braços , dizendo que que a padecer trabalhos , & afron-
fefícaíTe embora , & acompanhalfc tas poram.ordcjESU Chrifto.

fcu pay , em cuja herança gozaria Tinha dentro cm fua alma gran-
es morgados de todos clles: ao dcfuavidadc, & devoção, a qual
que Vivardo reípondeo cem cfpi» conícrvava

.

por mcyo de recolhi-

htomayor que íua idade requeria; mento
;, pondo limite a feus fcntí^

Ftfr cnto jirmaos ,naõ hejiijlâ eíta dos de que naõ fihiaõ nuíica. A»
partida , nemfeyta com amor de tr* contccendo , & fuccedcndo huma
rxaos, pois quereis tornar o Ceo para vez vifítarem-no alguns parentes?

tos t& deyxarme a mim kens da ter» feus , a cuja nobreza fc não pedia-

ya. Naõ alegrou efta palavra pouco negar licença para lhe fsllar ,<}uani»f

a noíío P. S. Bernardo , porque dei- do íe apartou dcllcs para ir rezaf
la tombou efperanças, quejdepcis NoaaoCoro, fe achou com huma^
Ic lhe cumprirão , quando dcyxa. tibezadccfpiritotaò grande

,
que

dos os bens á^ terra fe foy mcttcr começou a cxaminarcomfígo a cau*

Rcligioío em Claraval,& acabou a fa , ôd naò achando outra maiS, que^
vida cm companhia de feus irmãos, algumas palavras dcfncccíTarias /
Partidos daqui fe tornarão a Xsri- que por dcfneceífarias podiso tct»

lon, &dahí todos de companhia fe nome de ociofas,pDÍlrado diante
íoraõa Ciíicr, onde lhe lançarão do Senhor, começou a pedir per-*

ohóbitoccm o contentamento j & daó delias, aindaque por vante &•

fcfta que jà contamos na vida de cinco dias lhe negou a fuavidadc^
Santo Eftevão. Foy cíia encrada> efpiritualqueihecommunijàra, &:
tão proveytofa para a Grdcm,ívo tornando a a cobrar com preço de
annodeChriílode 1113. aos qutn» lagrimas , quando outro dia vieraã
zc da fundação de Ciftcr, andando os parentes a veUo,tapando as ore

.

noííoPadreSão Bernardo cm vin» lhas com algodão os foyvíirar,&
te& dous de idade , na qual cerne» gaítandoo pouco que íom clles ef»

çouareíplandeccr comhumavida teve , fcmouvirnadadoqdiziaô,
tão Angélica, que foentcndimcn- fó com íallar humas poucas pala-

tosdeAnjosa podem contar áx^n vras de edificação, ic tornou ao

F ij Coro
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Coro com fua alma quieta,& chca orar,ou cftudar;tcndo por mal cm •

fàoí. mimoS; & favores do Cco,quc pregadas as horas que gaílava cm
o Senhor ihc communicava. dormir , dizendo , que ló aquellas

Taô eftranha mortificação ti» fc haviaô de chora r, pois fcnao po-

nha nos olhos ^ que cíiando hum diaô contar na vida, aííim cfpiri*

anno inteyro na Noviciaria, ao tual como temporal, porque nem
tempo que iahio delia naõ fabia fc femerecianelias , nem ufava hum
£ra a caía de abobada , ou de te» homem dosíenridos o tempo que
lha vãa y & indo ordinariiimcnte à dormia :& como tinha e(la coníidc-

Igreja, na qual havia trcs vidraças raçaõ,rofriamuyto mal ver os Re*
grandes para claridade, as quacs ligioíos entregues ao fomno^ ou
ficavaô defronte da cfcada poron» roncar quando dormiaõ, & jazer

defe dclciaparaoCoro, nunca o mal cubenos, ou defcompoílos.
Santo foubc o numero delias, nem ^affimlbo eíiranhava depois de
cuydou fcr mais dchumaíó , pela Prelado como hum crime muy fc-

luzqucfentianoa^^ ê^pclaclari yo,dizcdoqueaqucllade(compoíi.

dadc que via no chaõ* Na reíigna* çaõ era mais para leygos , & gente
çaõ da vontade proprta foy fcmprc mundana, que vivem com cfpinto.

Único imitador do que noílo Padre & alma inquieta, que paraosfer-

Saõ Bento manda cm fua regra, & vos de Deos em que tudo ha de
nada teve nunca por mayor íacrilc* repreícmar modeiiia. Quando
gio em gente Rcligiofa, que vella acordava de dormir, ou acabava

com alguma fombra de querer pro de comer , Te examinava miúda,
prio & quem neíie particular con* mente,5c achando que houvera cx»
íidcraiTc fua vida ^ creria naõ haver ceífò do ordinário, o recompenfai a
arcpugnãciaenircfeu efpirito,&o demaneyra,quenão ficaíTeocorpo

corpo,que herdamos de noffos pri- fcm al^um cattigo, & emenda,
meyrospays, &'dcqueo>\poitolo Sua humildade era tanta ^ que
$aó Paulo fe queyxava, porque taõ cm nenhum modo fofha fazerem-
fujeyto o trazia aos defejos d^alma, lhe alguma ventagcm mais quca tc-

que em nada lhe oulava jà moí^rar dos os outros , nem por fraco , 6c

contrariedade. debilitado, ncmpelafantidadede
Na comida era taõ fobrio , que fua vida , qi:c conlirangia aos Prc»

mais tomava os manjares por na5 lados fazcrcmlhc grande reveren-

dcsfalecer de todo , & fer homici- cia ,& terem no em mayor venera*

da de fi mcfmo, que para recreação Ça6 que aos que naõ eraõ taes^ mas
do corpo ; & tal lhe tinhaõ fuás ab- feguindocm todas as coufas a or«

ílinenciasocílomago^qucacâban* dcm da communidade, & poAo
dodccomcr lançava outra vez pc« fcmprc no grào de fua vocaçaõ
la boca tudo indigcíio , & com do* continuava com as obrigaçoens da
rcs gr-ndiílimas j & aílimcoíluma- Ordem fcm nenhuma exceyçaõ : fie

va dizer, que mayor merecimento fe acontecia irem os Monges tra-

Kinha cm comer , que em jejuar , & balhar de mãos aos campos , como
O vião todos bem na força que fe fa. cntaõ fe coíiumava, a cavar as vi*

zia para chegar a comer ^ porque o nhas,ouempa!las^nosquaesexer*

levavão ao Refeytório como ao cicios ellc era mal experto, recom*
martyrio.Scu dormir era muy pou. peníava o trabalho dos outros com
CO, & quaíi fen^^prc íentado, ou coufas de menos fctcncia , porque
quando muy to encoilado na cama, ie naõ cavava, nem podava^ cm
&iodo o roais tempo gaitava cm quantoos outros fcoccupavaônif-

l* ^
*

to.
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to , í£Ciirrcrava lenha aos humbros, turas. Era amiciíTimo de fugir tod^

& spanhava as vides em mentes, & a íingularldadc , & fcguir fcmpr^

trazia cutras ccufas ncccííarias as Communidadcs , & iniraicidi-

íOí; trsbsihadorcS;, com tanto gof. mo de ver Religioíbs fingulares,

to & fervor de cfpirito , que fc ihc & fe por cafo v ia o Convento oc*

rão pedia encobrir fem o moflrar cupado cm alguma obra , onde cllc

a todos. E tanta graça tinha alcan- não houvcíTc de entrar, cntriôc*

çado de Decs , que no mieyo de to- ciafe grandemente E aífim fuccc*

dos cftes trabalhos nunca diíirahia deo huma vcz^que indo o Conven*
os íentidos , nem apartava o pcnfa. to íegar o trigo, que tinháo em hu»

íTcniode Dcos hum fo momento^ ma herdade perro do próprio Mo-
rnas unido nas coufas do Ceo, en« fícyro, com grande contcntamcto,

ire squeilas brenhas, &afpcrosrO' & alegria efpiritualA o Santo com
chcdcs tinha jintamcntc as mãos clIcs,quandofoyacfcgar,por mais

cccupadas na obra , & coma me* que trabalhou, nunca pode fazer

ditação cflava rompendo i & pene» com ordem , o que nunca aprcndc-

trando os fegrcdos do Ceo^porque r^;. E vendo o Abbade
,
que não fa-

clle ccíiumava a dizer, quando ai- bia, lhe mandou quefefentaíTe^em

guem lhe perguntava onde cftu- quanto os mais trabalhavãoj do
dàra os fublimcs conceytos que que teve o Santo tanta payxaò, &
cfcrcvia febre o texto da Efcritura deígofto , vendo fc apartar de feus

Sagrada , que os carvalhos , &: bre- irmãos, que poílo de joelhos com
nhasdcCifttr forão feusMcíires, infinitas lagrimas pedia a Deos,lhc

porque no meyodelles, lhe com. déíTc graça para faber^íegar, & a«

municavaoSenhorosíublimcsen- companhar naquella obraosmais
lendimentos da Efcritura , que a. Riigioíos. Impetrou o Santo o
gera vemos cm íuas obras. Donde que deícjava com tanta brevida»

alguns quizcrão inferir , que raô de , que tornando fc a ajuntar

aprendera o Santo letras nenhuas, com os outros Religiofos , fc.

com pouca razaõ,& menos tunda» gava melhor, & mais fcltamentc,

mento
j porque nas Artes liberaes, que todos cllcs , & dalli cm diante

& na iiçaô dos Santos gallcu íua deícjava muy to de feoccuparnefla

mocidade , & todo o tempo que vi. obra, porque a foubera fazer à cuf-

veo fera da Ordem , como jà fica ta de luas lagrimas, & por mercê
contado ;& ainda diz Frey Arnol» particular do Ceo.

do,quetoraouosgràos,quecntaõ Finalmente íua vida, aífim no
fe coftumavaó dar em Thcologia, tempo do Noviciado , como cm to-

fcm nomear quacs foíTem. doomais,quevivcoemCiflcrdc.
Eramuy continuo , quando lhe pois defua profiíTaô, era chea de

vagava tempo, cm Icrpcia Biblia tanta fantidadc, que íc pudera ha«

Sagrada fem ncnhú outro Expofí- ver por muy perfeyto, qualquer
tor, dizendo que nella achava mais que acabara, onde cUc começou*
fuavidade,& melhor entcndimcn.
toquecmtudoomais, & nem por
ifío dcyxava o Santo de accytar a
cxpoíiçaó dos Padres , & de a ter k^^
cm muyta veneração, mas como f^!^
cm fcu lugar tinha o Efpirito Santo
por Meflre , naô era muyto goítar
mais do próprio Author das Efeti.
^' a ' F iij CAPL
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rio, como por haver alli grande CO i

JK -.-*
- pia de huma erva amargofa , que

CAPITULO XVUI. em Latim fe chama Abfinthium.
\- que hc a que chamamos Lofna,
Cmno Santo Ejievao mandou Reli- chamavaõ àqueila paragem o VaU
: gtofos fundar a AbbadiãdeCla' lede Amargura.
ravd, & lhes deo por Abbade a Ncfte bofque pois , chcyo de

• nojjo Fadre Soo Bernardo^ éf da terror , & cfpanto a todos , efco*

pobreza que padeetâo , & como o iheo o Santo Abbade ,& feus com*
Santo com fua orãçao alcançava panhcyrosfua morada, & íó com
remédio a todas asjuas neceffidam asefpcranças cm Deos começarão

. des» a trabalhar com fuás próprias

i mãos, rompendo Imns as matas, Ôc

**A Ndando a era do Nafcimcn» outros fazendo as paredes de febc

,

Gaiihei- \£\ to de HoíTo ScnhorJESU & tcrra,cmq ferecoIhiaônoprin-

w aBer- Chrifto noanno de í 1 1 f .& havcn- cipio , animando os em íeus traba»

nardiíib. do pcttodc trcs annos , que noíTo Ihos^ aflimo favor ^ & graça Di«

íib^r Pa<Jre Saó Bernardo tinha o habi» vina , como as famas admoestações

jjj- to,infpirouDcosnoSarto Abba. doglorico noflo Padre Saô Ber»;

^* deEftevaô, que mandaílc alguns nardo, que os ajudava taóigual*

de feus Rcligiofos fundar huma n^cnte em tudo quanto faziaõ,co«

Abbadia no Biípado de Langres, mo fe a Dignidade Abbacial onaõ
onde achaíTcm mais commodidadc, fizera avcntajado dos mais. Asnc«
A cftcs Rcligiofos, qucaílimman* ccílidades,&c trabalhos qpadcciaô
doii,aííinou per Abbade ao glorio, neíkpiincipio foraó quafiiníini.

fo Padre S. Bernardo, como quem tos,porque muy tas vezes paíTavaõ

conhecia bem a íingular vir£ude,& fem comcré mais na Communida»
graça de Decs , que ncHe morava^ de^q hú gujíâdodc folhas de f^yas.

ÔLãindaque alguns cftranhaíTem a Opaõquecomiaócrademilho,cc.
nova elcyçâô^ aflim pr r irem na vada,&ccntcyo,rudomifturado,
companhia outros homens de dcmodo^ que parecia mais feyto de
ínâis idade , & annos de habito, Sc terra , que de outra coufa : Ôc indo

demais experiência cm negócios hum homem devoto viíitar o Moí-
dc governo , como pela fraca coít.. tcyro , entre outros muytos , que
preyçaõ,Ô( muy tas doenças do no- alli acodiaò à fama da fantidadc

Vo Abbade > todavia obedecerão

,

dos moradores, pondolhe diante o
crendo como verdadeyros obcdi- paó para jantar, elle dcsfeyto cm
entes, que naó feria femmyíterio lagrimas, guardou fecretamentc

aquelia efcolha. partedtlle,&omoftrava depois a

Partidos os Santos Monges de todos , por maravilha de iiavcr no
Ciftcr , & caminhando para o Bif. mundo homens , que vivclTcm com
pado deL^ngres, vicraòadarem taô afpero mantimento. Crefcia o
humvâlle,naõmuydiftantccíoRio Moíkyro com a continuação, &
Alba , cheyo de grandes brenhas, diligencia dos trabalhadores , &
& matas ccrradiíiimas , habitadas com elle as neceífidades , porque

naquelle tempo de feras, & defaU naõ havia donde fuftentar os Reli*

teadores, que ordinariamente fa* piofosdoquchaviaómifter:&Sa5
hiaó aos caminhos a roubar, & ma- Gerardo irmaó do Santo Abbadcj
tarospaffagcyros: &aí]imporeíie quetinhaofficiodeCclIeyreyro,&

damno , que nellc era muy ordina* Procurador da Caía , anguiiiava fc

>11.VD (À ^ grande-
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grandemente í per ver qucnaõ ha- mídadcj como fe nunca fora docn»,

via ordem de acodir com hábitos, te } & o Santo Abbadc chamando o
& roupa aos Monges , & com cila Cellcyreyro Ihcdeo o dinheyro da

angu ília fe foy hum dia ter com N» cfmola , cníinandc-o a naó dcícon-

Padre S Bernardo ^& lhe pediore. fiar nunca da mífericotdia do Sc*

médio , & coníelho no que havia nhor , que nas mayores neccflida-

de fazer. Animava.o noflb Padre descoftuma dar a maô afeusfcr-

Saò Bernardo com palavras chcas vos.

de ; onfiança em Deos noflo Senhor, Nem foy fó cfta Vez a queo San»

promrttendolhe, que naõ faltaria to remediou ítmelhantes faltas

naquelle particular corafuamife- com íua oraçaô, porque muytas

ricordia 5 mas Gerardo, que via outras foy ella o meyo para a nova

fír coufa forçada remediara falta Abbadia fenaõ acabar detodorÔc

prefente, accytava malaconíola. vendo os Monges quammilagrofa*

çaô de palavras, pelo que lhe per mente remediava o Senhor tudo

guntou o Santo , quanto baítaria pela oração de feu Prelado y anda-

para foccorrcr por entaô àquela vaôconíoladiílimos, &chcvosde
falta j & refpondcndolhc o Celley- grande confiança ^ & jà davaó tan-

reyro^que onze libras de groíTos^q ta fé a íuas palavras, como fc foraó

importaó féis mil & tantos reis ,. ditas por algum Anjo , ôcaffim tra.

clle lhe diííc , que fobre a tarde tor- balhavaó muyto pelo naó inquietar

nãífcatercom ellc. Vendo fe o Sã- com negócios tempor^es^mas dcy-

toAbbadefò, & mettido naquel- xallo fciDprc cftar em contempla*

la anguftia , fe poz logo em oraçaô, çaõ,& exercícios do erpirito,vcndo

pedindo a Deos remédio, cooio quanto comcllesaprovrytava. O
collumava em todas as mais,& ain» amor que havia entre fubditos , &
da íc naõ tinha levantado delia, Prelado era taô grande, que como
quando o próprioGerardo lhe vc. fc foraó hum fó querer ^ & huma
yo dizer, que eftavaà Portaria hu- vontade, aílini fc:gcvernavaõ to-

ma nobre Senhora, natural de Xa- dos, fem fc Duvir naquellafanta

tilhar ^& lhe queria fallar. Communidade, fenaó vozes de
' Chegou noíTo Padre SaôBcrnar- louvor de Deos noíío Senhor de
do a ver q queria, & cila com muy« dia ,& de noytc , & praticas efpiri»

t«s lagrimas poíla de joelhos, pc- tuacs,cheasdeamordeDeos, que
dio a loccorreífs com fua oraçaõ, o Santo Prelado lhes fazia ordina*

encomendando a Deos noíTo Se- riamcnte , com tanto fervor ,& fa«

nhor ícu marido, que eftara def- bedoria , que ouviao nclle huma
confiado dosMedicos* & quafi à pratica de Serafim , & tinha o San»

morte , de huma enfermidade pc. to huma fuavidadc, & brandura

rjgoía ,& lhe offercceo por cfmola natural nas palavras , que por mais
para ajudadas obras da Cafa doze endurecidos que foíTem osouvin»

libras. O Santo vendo a mercê de tcs ,os attrahia, 5c provocava a la-

Dcos , & confiado cm fua miferi- grimas , & arrependimento de fuás

cordia lhe d iiTe brevemente, que fc culpas.

foíTe cni paz para fua cafa , [porque Neftes , & outros excrcicios fc-

quando chegaíTe, acharia feu mari

.

melhátes andava o Sãto occupado,
do faô, & de todop nro livre da continuando com a fabrica de íua

^enfermidade. Crto a boa mulher pobre Abbadia, & temerofo de lhe

fua palavra , ôc tornando a fua cafa acontecer nella,o q fc vio algus an»

<achou o marido taô livre da enfcr» noscmCifter^denaòhaverque lhe

\. .. quizcfíc
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quizcíTefcr com panheyro na Santa limite > como quem tinha para fi»

pobreza , qae alli hav ia , nem gof- naò ícr digno de tomar cm íua boc^

tar da íuavidade , que aquclle vaU a palavra de Dccs , para enfinar aos

Ic de amargura tinha, para os que outros: mas deita duvida o tirou

nclle bufcavaó ao Senhor. Andan quem lhe foccorria a lodas^ porque

do cileoccupado nefta imaginação citando huma noyic dormindo lhe

pouco goítoí a, para quem tanto de- apparecco o MeninoJ ESU S com a

fejava a falvaçaó , & remédio das ai- fcrmofura , & reíplandor devido

à

ií7as,como ellc: permittio o Senhor fua grandeza,& chcgando-fc a cllc,

dcfcnganaUo milagrofamente por lhe mandou com huma authorida»

meyo de huma vifaò , que lhe mof- de muy grande , que prégaffe dahí

trou. Succedco pois, que levan- cm diante fua palavra commuyta
tando fe o Convento às Matinas confiança, &difleíTetudoo que lhe

hú pouco mais cedo do coítumado, vicíTe aboca, porque oEípirito

& havendo entre os No<ílurnos,& Santo lhe poria nclla o que havia

as Laudes hum grande intervallo, de pregar ,& lhe daria nas Divinas

oSantoAbbade Te fahio da Igreja Efcrituras o verdadcyro cntcndi-

re? ando algumas devoçocns;,& foy mento
^
para com elle recrear asai*

paOeandoaolopgodascaías, ima. mas dos fieis-, & pondolhc a maõ
ginandonas couías do Cco, em fobre o peyto deíaparecco, dey-

que íçmpre trazia tranfportado o xandolhcnellehíia fragoa deamor
penfamento^ & pedindo a Dcos lhe Divino ,& huma confiança taô vi-

fcíTeaceytaaquclla obra, qucno. va na pregação da palavra de Oeoí>',

van;cni efe fazia cm íeu louvor, & quanta femprc moftrou nodifcur-

honra.Lcvantando depois os olhos fo de fua vida, porque d aquclla ho-

do çhaó, ordc femprc os trazia,vio ra cm diante naõ parecia fallar ho-

fubifamcnte ao redor de fi innume. mem da terra, quando eUe pregava,

ravcl mulçidaõ de homens de ha- mas o próprio Efpirito Santo, que
bircs^Ôc trajos diffcí entes, que def* lhe communicava quanto dizia, &
€iaò dos montes para ovalleemtal tmha as Efcrituras taô prcfcntes,

numero, que fecfpantcucomo ca» & fuás cxpoíiçoens tanto à maõ,
blaòncUc. Cem a qual vifaó foy o que nem fora de púlpito, nem na

Sento Abbade muy confolado, en« pratica ordinária , nem quando cf-

tcndcndo , que fignificava o innu« crcvia alguma carta, fabia fallar fó«

aeravclconcurfo de homens, que ra da fraze do Texto Sagrado.

alli haviaó de vir tomar o habitoA Tinha o Santo Abbade muy par

•

ícivir a Dcos noíTo Senhor dcbay- ticular fervor nos louvores da

xo da Regra de noíTo gloriofo Pa* Virgem noíTa Senhora , & quando
dre Saó Bento, &: com grande con» fuccedia tratar dellt s , & fazer ai-

tentamento o contou a feus Reli- guma pregação cm feu louvor , de
giofos, enchédo-os das cfperáç^s, tal modo íe afervorava , ô&£mbcbia
que brevemente virac cumpridas. nclle,quc a fi próprio naô éhtendia.

Com todos cíics mimos , & fa- donde cortumava dizer , quç quan-

vores do Ceo, era o Santo varaõ do pregava cm louvor de alguma

taô humilde, que nenhuma coufa virtude guiava (ua lingua pelame^

fua achava merecedora de fe cíti' dida, que via ícr conveniente, &
niar cm nada : & dado que elle pela jufta; mas quando chegava aos lou-

dignidadc que tinha , algumas vc- vores da Mãy de Dcos,a virtude de
zcs admocíiaíTe , & reprehcndefle fua graça, era a que o levava, fcm
léus fubditos, fazia-o com tanto elle fabcr onde. Era coílumc íeu

muy
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iisoy ordinário naõ paííar por ima. ria adorara , & tivera por fcu Dcos

gcm fua , fcm pôr os joelhos cm vcrdadcyro.

terra , & dizer a Saudação Angéli-

ca .• & quando naõ tinha lugar pa-

ratanto, com huma profunda in- CAPITULO XIX.
clinaçaóadizia. Equandoliapor

algum livro , & achava o Nome da Comonofo Padre Sao Bernardofe
% Virgem Maria ncllc^ tornava-o a ordenou deMi£a^ ó da grande
^ repetir muy tas vezes , fentindo na amizade > que houve entre elle, éf

repetição dellc huma alegria^ & DomGuilhelme Bifpode Xallorn^

goíto efpiritual extraordinário. Se & das enfermidades do Santo^ é*

ouvia no Coro cantar alguma An- algumas revelaçoens que teve , éf
tifona cm louvor fcu , aindaquc cf» do modo degoverno que havia em
livcíle praticando, ou fazendo ai- Claraval.

guma couía , largava tudo das

mãos, & poílo de joelhos cílava T? Ra naquellc tempo taõ vene-

çom o pcnfamcnto arrebatado , até wr^ rada a Dignidade Sacerdotal,

quefc acabava de todo. Ôctaò puros,& inculpáveis os que
Finahncntc era tal a dcvoçaõ a tinhaõ , que cm hum Convento

que lhe tinha , que quando andava de cem Rcligioíos fc achavaõ quan-
caminho j& naó tinha commodida» do muyto doze Sacerdotes, & baí»

de para logo em amanhecendo en. cava entender cm algum que o de*
trar em alguma Igreja , onde viíTe fcjavafcr, para nunca chegar a tal

a Imagem dcfta Senhora , havia tar. cííado , tendo que naõ feriabom
de, ou cedo de bufcarmodo com Miniitro, quem naô receava taõ

que a viíle,aindaque perdeíTc muy- alto lugar. E ve fe bem quanto o te

.

to de fua jornada. E como a Virgem mia noífo gloriofo Padre Saô Bcr-
coítuma pagar a feus devotos fe

'

nardo , pois fendo Abbadf , & im»
mclhantcs extremos de devoção, portando a feuofficiofer Sacerdo-
aflim os pagava também a noíTo Pa- te , qu ifi coiilirangi jo da obcdien.
dreSaõ Bernardo, fazcndolhe mi. cia do Abbadc de Giítcr, & dos
mos j & favores particulariílimos, rogos dos Monges de Claraval,

que cllc trabalhava por encobrir chegou a fc ordenar de MiíTa. Deli-

todas as^ vezes que podia,aindaque bcrado jà em fe ordenar , 6c vend3
podia poucas : porque ( como diz que em Langres,que era a Dioccíi,

Fr.Arnoi- ffcy Arnoldo) era tal a cor de feu onde Claraval cftava fundado, naõ

"*^rt'*' rofto, 6c a muoa alegria, que mof- havia Bifpo, por eftar Sé vacante,
trava quando vinha de v ifitar algu • fc partio para Xallom , onde entaô
ma Imagem da Virgem Maria Se. eraBifpo hum Santo homem, 6c

nhora noíTa , que cm o vendo íc po» grande Letrado, chamado Guilhel*
diaõ colligir as mercês , 6c favores me de Campcllis. Levou noíTo Pa.
que delia recebera fua alma. £ o dre Saô Bernardo por feu compa*
próprio Santo fallando com fcu ir. nheyro hum Rcligiofo ancia6,muy
inaõ Saò Gerardo , 6c com outros venerável , & de gentil peíToa, cha •

Rcligiofos feus filhos cfpirituaes , mado Frey Elbodon, com o qual
louvava por extremo as palavras entrou cm caíadoBifpo, 6c ven-
de Saò Dionyfio Areopagitaj cm do.os os pagens vcílidos cm humas
que fallando da Mãy deDeos,conf cogulas pobres de pano muy vil,6c

fcífa , que fenaò foraChriítaó , 6c de feyçaô pouco cuílofa, 6c faben-

civcra Lume de [é, fó a Virgem Ma- do qual era o Abbade,hús riaõ, ou •

tros
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tros faUandoà crclha , diziaó gra

çasda poííuradoSanto, que com
as grandes abítincncias^Ôí muyias
vigílias ;, rinha perdido inuyto da-

ciuclla graça , & fcrmofura antiga,

& era jà como couía defunta : ou-

tros cuydando Ter o Abbadt Frcy

Elbodcn, otratavaó com mais al-

guir.a reverencia: mas tanto que o
Birpofahio a Ihefallar, em pondo
os olhos emnoíío Padre Saô Bcr
nardo, & conhecendo morar nclle

o Efpirito Santo , o tratou com
grandiífinia r vcrcncia , dandolhe
lugar , naõfó como pedia a Digni-

dade /\bbacial , que abayxo dos
Bifpos hc a primtyra , mas a que
merecia íua peíToa, pclavirtudci

que logo moftrava a quem o via.

Praticarão ambOs apartados

grande efpaço , & dado que o San-

to íoíTc naturalmente de poura fal-

ia, & muy humilde no modo de
praticar , o Bifpo vio bem a grande

Iftbcdoí ia , & graça Divina , que
nícravacm íua alma, & notou o íiri-

gular avifo, que em tudo tinha.

Por^^ue debayxode fua humildade,

& no modo de fallar , & communi.
car rcligiofo , teve cfíc gloriofo

Santo íempre huns termos taô cor-

tefaons, & de tanta policia , que
nunca havia que notar, & fcmpre

que aprender de fua peíToa.

Daqui nafctO ao Bilpo huma af»

fcyçaó. natural para com o Santo

Abbadc,iaó intima /que naô fc far-

tava de íallar com ellc, & commu
nicar duvidas da Efcritura , & ou-
tras muy tas matérias, em que o a*

chav a íempre taô viíio, õc fuás ra«

zoens taô apparcnres ,que cile (com
ler grandiíTimo Letrado ) fc via

muy tas vezes confuío. Tal foy en-

tre ambos a communieaçaô , que fi-

carão amiciífimos , & a cafa do Bif-

po dahi em diante era como própria

dos Monges de Ciaraval,& o Mof
tey ro naô tinha ccufa , que negaífe

ao Bifpo, & feus fafleiliarcsAniuy

i^VL

de ordinário biateros Adventos ,

& Quarefma em companhia de N.
Padre Saó Bernardo, & andava cn.

treos Religiofos com tanta csanc.

7.à , & rumildsdc, conrio fe íora

qualquer dellcs.

Tornando fc o gloriofo Santo
ordenado de MiíTa à fua Abbidia

,

de tal miodo começou de viver da' i

cm diante, como íc a vida parlada

tivera algum, defcyto : & cómodo,
brou vígiliâs , & abílinencias, o
corpo debilirado naô pod endo com
tantos trabal os, veyoacahir em
huma grande enfermidade, donde
fc naõ eípersva outra mel cria

mais fácil , que a morte. Sabendo o
BiípcdeXallom oquepaíFava, o
veyologovifíiar com grande ia IH.^

ma de o ver em tio pcrigofos ter-

mos. Dctevc"fe com elle alguns

dias,pcd!ridolhe que aeeyraííe os
remédios ,& benefícios de miedici--

na , que U e elle mandaíT: dar , por-"'

que ícm duvida o tornariaóaluas

primeyras forças; mas vendo que
não havia acatar com cHe, que a.

froxaífe de fcu primeyro rigor,

ncmquebraífe hum miinimc ponto
os jejuns da Kegra , ò Bifpo íe par-

tiocamjjnl-o de Ciflcr, onde fea-

chavaõos Abbides juntos emCa-
pitulo geral ; & entrando ondeei.'

ies eíiavaõ , fe poflrou cm terra ,&
commuyta l umildade lhe pedio,

quehouvcífcm por bem dclheda-
"^^j.jJí,

rcm o Santo Abbadc de Claraval Ç
)bor íeu fubJito r um anno , para

que cftandoà fua obediência > omã*
daííc curar na forma quélhc parei

ceife roelher. \ endo ( s Abbades
huma peHoa ti6 venerável pedir

com tanta cfiicscia huma coula taõ

pequena , Ihaconcedéràúna forma
que clle quiz ,& com ella fc tprnou
para Claraval taõ contente, como -

fe levara hun grande thefouro; & a

primeyra ccuíaquefc2,foycdIfi-

lMrhuma eafa fora daclaU'^ra do
Moílcyro, para o Santo Abbade

cftar
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cílsr fcm entender cm dcnhumâ Zadoapofento cm que o Santo cf.

couía mais, q em fua faudc, &con* tava , que ( comoeUe próprio diís) Gmiki-

Vâlcrccnça, onde mandou que lhe mais parecia cafa para recolher ga* '""^invi*

úci^tm todas as coufas ncccíTarias do, ou cabana de Paítcres >qiic a* % thTu^
para Tua cura , ícm lhe ccnfcntircm pofcnto de homens , lhe perguntou

guardar o rigor, & afpcrczas da particularmente por fua difpofí.

prdtm* çaò , & como lhe hia com fcu Mcdi-

j^ Cííercce ofc ao Bifpo hum La* eo:ao qual o San to rcfpondco com
vradcr vdho , que tinha entre a fcu coftumadoavifo í Certo, vene»^

geritc conimua grande opinião de ravel Padre t q^^e tne fmte melhor d

ô

Ervolario, & de tazcr com ervas qifenuncamereci ãnojjo S€nhor\por*

curas grandiíljmas , que dana o í}ne governando atégora homentdt
$MiXQ Abbâde Ub em muy poucos entendimento , é- boa razao^porju»

dias , le fc quizcHe curar por fua Jiâpermijfâe Juâfou agora goix^rrifi»

rcccyta. Ficou contentiílimo o Bif- do,por quem carece de ufo delia. O q
pOjCbrigando fc compromcíTas a o Santo dizia peio fcu Medico, a

lhe íatii>f3zer o ícu trabalho taõ quem obedecia em tudo, como fe

bcm,que cUe fe déffe por bem pago, fora fcu Prelado.

fcoSanioAbbadctornaírcafcuvi- Entendeo bem o Abbade de
gor antigo* Mas todas cilas cfpc- Ticrri, por quê o dÍ2ia,& aguarda»

yanças que o Ervolario dco, craõ do comocompanhcyro, queleva-

fundadasnoar , porque nem feu va para o ficompanhar,ao comerei aí

Isbcr íc eíteudia a couía , que mon* provtfaõ^ éc mãjares vio na mefá pa«

taíTe, nem houvera de valer mais, rao enfermo, que não podendo tcf

que de acabar a vida ao enfermo, paciécia a tamanha groíFaria^rcprC'

pcrquc as medicinas que lhe appU. hcndco afpcramcnte o ErvolarioA
cava,alémdc ferem pouco confcr* lhe eikanhouíua temeridade, cO*

mes com fuás indifpofiçoens, eraò mo de hum homicida , que dctcr-

groíTcyras, COmo o entendimemo minava lançar o Santo homem na

de quem lhas applicava , &acom* fepultura por íua ignorância: maS
prcyçâô de ncíTo Padre Saó Ber- ncíTo Padre Saô Bernardo lhe pe«

nardo taô delicada, que milagroía- dia , qucfenáocfcandalizaíTejpor-

mente naó acabava com cada huma que afcucílomagotudo era bom,
delias. Os manjares que Ihcrcccy» comoaquelle, que tinha de todo o
lava craõ como tudo o mais,baí}an« ponto perdido o goíio j& btbcndo
tcsamataranteshumfaõ,quedar algumas vezes azcytc por erro,
laude a doentes:& tudo iítoenrcn» cuydavafer agua muy delgada, 6c

dia muy bem noíFo Padre Saó Bcr. faborofa , íó dizia , que na agua a

.

nardo, affim peloquecxpetiiT.cn. chava algumas vezes goíio, por-

tava cm fi próprio , como por feu que lhe rcfrefcava a boca , & o
natural avilo , mas por cumprir eííomagoj mascraeftcgofto tal ,

com a obediência do Biffo, a quem que fe lhe davão outro licor , por
fora entregue pelo Capitulo geral, ellenaô oeftranhava , nemdcyxa*
lofria tudo com fua paciência , & va de cuydar que foíTc agua.

brandura. Eílando noífo Padre Sa6 Ber»

Succedeo nefíe tempo illo viíi. nardo neíle purgatório de fua cu-

tar o vcBcravel Abbade de Ticr- ra , & lar çando íc huma noytc na
ri, chamado Guilhelmo, que de- cama, depois de larga meditação,

pois tfcrev€0 fua vida; ftí rendo fentioccmoporfonhos huma mu-
viíloconigrandc devoção a pobre» íica fuaviflima de vozes taõ con-

certadas,
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ccrtadas, que lhe srrcbí tavaõ o eC« ao Moílcyro , parecia fcr aquil 'ô

> pirito,&?.ccrdandoí;ofomdcilcS, humac.fa de mortos Na. bfíincn-

Ic cuvio irais clara^ôí ciillint n-Gn» cia crao taes , que ícntíoo pão que

te,pdoqueíe Icvantca, & Lhini comiáo mais fcmclhantc a terra,

do íòra da pcbre caíinha , tcy hum que a pão de gente humana , & os

pouco ícguindoo ícm, & melodia guifados^ & igu^ria^ humas pou«

das vozes ícm^crcoufa nenhuma, cas de ervas femfal,tinhão grande

Eílavapcucodiíiantc hum grande cfcrupulo , quando ncllasachaváo

mato de arvores br. vas> & alguns algum fabor, que lhe avivaíTe oap.
filvados âfpcriílimos, bem diíTc- petite :&íe acontecia virem tem«

rentes do que > o diante forão , no po de fruta alguma ao Convento f

meyodos quacs ícdctiveráo as vc- mandada por alguma pcíToa devo»
zes cantando nmyconccrtadamcn» ta, por nenhum cafo confentião

te a Coros, como coftumão ot Re* poríclhena mefa j mas dando algu-

ligioíos fazer , quando rezâo os ma aos enfermos , fc lhes não era

Officios Divinos. danofa , a mais repartjaõ pelos po-

Cem muy to gofío j & contenta- bres , que vinhão à Portaria. E chc

.

mento efpiruual cíleve o Santo gavairto a tanto extremo, que fc

i^bb de ouvindo aquelhs vozes, altercava entre os Rcligiofos/e era

fcm entender o fim. de tlmyfíerio," couía illicita cngcytar com tnta
atdquafide madrugada, em que pertinácia as couías que Deo^N.
ceifou a muíica , ficando elle com Senhor creava para fuftenta.áoda

hum dcfejo grandiífimo de pene* vida humana. E vindo a Claraval o
trarofcgredoddla^quenãoalcan- Bifpo de Xallom;, hum dia entre

çou fenão dahi a muytos dias , outras praticas, que teve com os

qu ndofe mudarão as oiíicinas Rcligiofos, lhes veyo a tratar efti

do Moíleyrode Glaraval;& íc fun- matéria, fobre a qual lhe fez depois

dou a Igreja para aquclla p rte , fi« hum Sermão doutiífimo , provan-

çando o Goro no próprio lug r, docomauthoridades expreíTas da
onde fc dctiverão as vozes dos Sagradatfcritura, nãolerconvc-
Anjcs. P.Cdoomno, que ogío. nicntcdardcmãoaoqucDcosnof-
riofo noíTo Padre São Bernardo ef

'

(o Senhor creàra p ra fuílenração

teve à obediência do Bifpo O. Guí-^ da natureza, pois fe podia attribuír

Ihelme deCanpellis , fcm entender a igual vicio, a curioíidadc, &ío«
cm negócios nen huns , elle fe tor- beja diligencia de as pcrtender , &
nou a metter dentro no feu Mof- bufcar , com o deíprezo , & moda
teyro, & governar aquella Cem. ordinanode as não querer,

inunidadedc Anjos, que taescrão Mas eflas admocRaçoens, &
todos os moradores delia : pcrquc outras íemclhantcs, naó baíta*

nenhumacoufa fe viacmtodos,ou vão para íc apartarem de fua ri«

cada hum per íi , qucrãofoirc An.» goroía abftincncia , porque ven-'

gclica. ., . do diante de fi hum exemplo tão'

, O amor/ & conformidiíde era raro como tinhão cm feu Santo
tal^ que fendo a Communidade Abbadc, cada hum por extremos
graride, por lhe virem cada hora que fizcííe, julgava fcmprc fua vív

muytos pcdirohsbito, como hu da pormuy impcrfcyta , & indigna
roa íópelloa íe govcrnavão no que do galardão, que Deospromctte,
prdenava aíanta obediência , & ti- aos que por elle cngeytão de Icyta-

nhão tal quietação, & filencio en- çeens, & pafíatcinpos da terra;

ire fi, que aos hofpcdes,que vinhão Pcucosdias cílcve o Santo Abba
.'

f. .: > de



decom a melhoria daprimcyra cn- nhSóalgUmâsdaâ quertôsdeyxou

fcrmidadc, porauc comodobraíTe cfcntas cm fuás obras, cm cfíiío

abíiincncias, & vigílias, & gaíiaf. tão devoto ;, & fublime, que bem

fe cobrado tempo cm oração, do moílraícrdidado por homem, que

que antes collumava, tcrnouíeíhe tinha o entendimento unido a Dcos

o tíiomago a damnar demancyra, no tempo que as efcrcvia.

que nâo podia comer outra coufa, ^__^ ...

fenâo hum caldo de grãos , ou ds

farinha muy ralo, de nrodo que pa* CAPÍTULO XX. ^
rcccííe antes agua, que outra cou-

fa : vinho bebia muy pouco , & tão Como ogloriofo nojjo Padre Sao Bêf*

aguado, que mais parecia avinhar nardo deo falia por fitas oraçoenS

agua , que aguar vinho. Trouxe ai

guns tempos cilicio muy afpero,

cm quanto lho nãofoubcrãoj mas

tanto que vio íer entendido , o lan-

çou de fi
,
por não íe moftrar fingu*

lar em coufa nenhuma.

Coítumava orar muy tas vezes

a hum homem , que morrera jerrt

con^Jfao , c? (arou dons deyjados

y

cr como jefis irmaOs o reprehen*

diaopor caufa dcjies tmlagrcs*

Aô permittio o Senhor

, ^ ^ Deos;, que a virtude;,& gra-
^J^^'|jf

"

empé,&perreveravatantonaora- ç^ de íeu Santo cítivcífc muyto vita Scr-

çaò , que era coufa de maravilha fu- tempo cncuberta ao mundo ;, ten- ^^"«í»

^J*
Ikntâr.fe na fraqueza daspernas, do.oeUcefcolhidopâraIuZ;,&ref» fai^uTá'

&dospés j,quclhevicra6 a inchar plandordosqueviviaônellc,&af- Silvaiib.t

com efte exercício. Daqui lhe fo- fim ordenou modo para moítrar â

brcveyohuma fraqueza tal ao cfto* graça que lhe tinha communicado»
"^

mago , que tinha hum cftilicidio Porque havendo em huma Villa

ordinário pela boca , cm que lan. junto ao Rio Alba ;, pouco diftante

cava quanto comia ,& por não csu» de Claraval, hum homem chamado
far nojo aos que eíl^vão no Coro JosbcrtjigrãdeSctihor deVaíTallos,

junto dclle, mandou fazer huma ficdcnobuiUima geração
;,
parente

cova no chão, apar dafuacadcyra, ainda de ncíTo Padre SáoBernardcí

cnde clcarrava. Porém como a do- & cahindocm hjuraa grande cnfer-

cnçâ foíTe em crercimento,coíweyo midadc ,de tal modo o apertarão as

ao Santo Abbadc morar fó cm íua doreS;, que de todo o ponto perdeo
Ceila,íemfeguiraCommunidade, osíentidc$;,&fcmfe poderconfer.

nem tratar com os Rdigioícs, íe. far ;,ncm tomar os Sacramentos dá
não quando era algum negocio de Igrej a, ficou com.o morto, & tão

muyta importância, queconvinha frio >&imm.ovelp que verdadeyra-
praticallo com elles em Capitulo , mente o julgarão por tal ^ nâo fó os
ouacodiracoufas dequietaçaô, & decafa^ mas os Médicos^ qucyic»
coníolaçaõ cfpiritual de fcus fub- ráo para lhe dar remédio,

ditos. Foyeíiadefgraça muy fcntidaj

Mas ncíle encerramento não aflím dos familiares de caía, como
deyxava paífar momento ociofo, dos eíiranhoS;, em particular de feu

porque as horas , que lhe vagaváo filho Morgado^quc cambem íc chaí

da oraçaõ , & meditação das coufas mava Josbert , a quem faltava pa*

Divinas,gaftavaemliçãodaEfcri. ciência de ver morrer o pdy fcm
tura Sagrada , íobre a qual compu- confiííaô : & depois de vários dif-

Tiha Tratados, & fazia confidera- curiós , ao fim aífentàraó, que fc

çocns fobccanas > como teílcmu \ mandaÁc chamar o Santo Abbadd

G ác
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dç; Clara va! fcu parente > para q ic pagar aos orfaons , 6c viuva^, o que
aomcncs iíiiíliiic às cxcquiasdo fe lhes levara mal kvado,cl!c ficava

dcfijnto , & cncomcndaffc a Dcos por fiador, &davati:a palavra,quc

roíToSenhor luaaln a,crtndoquc ocnfcrmo mortal icrnatíc accbrar

a prcfença de lua virtude baliava alento, & íe conítíTaíTc, & r^^cc*

para grandes cíTcytos. beífe codosos Sacraincntcs da San*

Partidos cm fua buíca , & naõo ta Madre Igreja.

achando cm caía , o foráo bufcar Não fe pôde crcro contertair.ê»

onde andava, pedindclhe encare» todofilho,&dctoda a nr.aisfami-

<:idamcntc, & com muytas lagri- ha de ca a, quando ouvirão a pro*

mas, que CS não defan.paraHe na« mcíTa do SantOj&ocfpantOj que
quclla ntccífidade, cm que cftavão. caufou cm todos a confiança áz tão

Movido o Santo Abbadc à pieda» nova maravilha, particularmente

dedoqucouvia,&dcfcjandocum. cm Frcy Gerardo, & Frcy Gau-
prir comas Obras de Mifcricor- dric, que por nenhum preço lhe

dia , íc foy com os Meníagcyros

,

quizeraõ ter ouvido tal promeíTi

,

levando ccnnligo a Frcy Gerardo ^chamando oáparteíoreprehen-

fcu irmão , & 1 rcy Gaucric fcu deraô com palavras carregadas ; Ôc

Tio: & chegado à Villa dcFirmc* afperas, attribuindo^he a palavra

2a , onde o enfermo eíUva, a.hou que dt ra mais a temeridade , que a

a cafa chca de prantos, não ramo íccmDeoíf. Ouvindolhc o Santo

por íua morte , como por ver que luas reprchcníoens com muy b jni

falecera femconfíffaó, & com no- rofto^íemíc alterar, nem rcípon-

tavel fcntimento o contou íeu filho der palavra , quando jà os vio mc-
Josbert a noíTo Padre Ssíò Bernar- nos cclcricos, lhes diíle que nãofe
do , que compadecido de luas la« alteraíTem com fua prcm íí^ , que
grimas, derramou algumas cm íua amais fe eftendia a potencia de
companhia , dandolhc entre dias Dcos noíTo Senhor , que íua

muytas palavras de confiança , & fé,& mais podia Dcos f^zer, que
ccníolaçâo, chcas daquella bran- elles crer.

dura, que fempre fe achava cm fua Como ifto difíc, mandou que
boca. Entrando depois onds o cn- lhe prcparaíTcm o neccífario para

fcrmojaz!a,&vendo o íemncnhu dizer MiíTa : & pondo fecmdcvo-
linal de vida , como jà cílava havia ta oração antes de a dizer , com ai-

trcsdias , foy movido a nova com- gunias lagrimas fe chegou ao Aí»

payxão , & cheyo de grande con. tar, & celebrou devotiflimamcnte

fiança cm Dcos noíroScnhor,voIto o Sacrifício pela rcftauraçaò, &
a íeu filho, & parentes IhesdiíFc, faudc do enfermo, ou para melhor,
que a cauía cc aqucile homem che- dizer , defunto, que por tal eííava

gara tão perigofofim , fera ^ como tido havia trcsdias. Não fe tinha

todos fabião) pela tyrannia, com ainda o Santo Abbadc tirado do
que ufurpàra , vivendo, os bens Altar, quando chegou hum Efcu.

Ecclefiafíicos,& pela cprcíTaõ que dcyrodacaía do próprio Josbcrc,

dera aos pobres,& orfaons, tyran- cheyo de contenfamento,& poííra-

nizandolhes o íeu,& levandolhcs o do aos pés do Santo depois quc fe

premio de feus fucres
,
pelo que fc dcfpio das veftes Saccrdotaes , lhe

Ihcpromcttcíremdercflituir às I- diífe que fcu Senhorvivia,& fal-

grcjasfcuspairiníonios,&a'iviar lavamuybcm, & lhe mandava pc-

os pobres cos foros, & impofiçôcs, dir com muy ta inííancia o foíTc lo-

com que os vexava , & mandaíTcm go ver , porque defcjava fallarlhc.

Admi-
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Admirados ficarão aflím Fr. Gc- íiííc quê íiátUraímérite õ fazú

rardo , como Frey Gaudric , & a • .com Eodos> pondo os oíhos tio m e •

companhando o Santo > forao ver nino>& yendo ofírmoíode roílc;,

acuella maravilha^ que tiví rão por & tolhido daquelle modo, movco.

irais notável , quando ouvirão fal» fe a tanta piedade , que mandou à

lar cáo claramente , & com tanto níky o puzcíTe no chão j & fe apar-

dcfpejo ao homem, que huma hora taííc hum pouco dellcs, &pondc»fé

antes tinhão vifto morto : o qual cm oração hum breve cfpaço fe vê-

em vendo o Santo lhe pedio o ou- yo depois ao menino ;, & lançando

.

viíTe de confiífaó com muytasla* íheabençaó
;,
h fâzetnlo o final da

grimas, ôcfinaes de arrcpcndimei' Cruzfobrco bragò^Sc mão ale)' ja»

10: confcfibu íu^.s culpas , èc cum» àsi , difle à mãy que o chamaíTe j &
priointeyramcntc a penitencia que cumprindoclia o que lhe dizia o
lhefoyimpofta,rcítituindo o mal Santo ^fe levantou o menino ia '>56c

levado, pagando dividas, & dcí- comos braços abertos a foyabra*

aggravando as Igrejas. çar fcm apparecer ncllc final dea«

Fez depois diítofeutcílamento, Icy^ão. Poucos dias depois indo o
& diípoz de fcus bens, na forma Santo com FreyGodeíroy fcuTio,

que o Santo lhe aconfelhâva , ácy^ qucd::pois foy Biípo de Langtcs,

xando Legados,& efmolas às Igrc- ^ Frey G'^»^ ícu irmão mais vt^

jas, & cumprindo outras particu. IhOp & piííando porhumiViIU
laridades tocantes ao bem de fua chimida M:^tom, hum mancebo,

alma. Tomados finalmente todos que tinha humafiituh cm hum pé,

os mais Sacramentos em fcu juízo & temia com a corrupção que lavra-

pcrfcyio, por cfpaço de trcs dias, vavir a perder a perna ;, fc chegou

quevivco, depois dco fua alma a ^o Sinto :, fecommuyta inílancia

Dcoscom grandes cfperanças de lhe pedio fua benção ;, & que não
alcãçar a gloria, que antes tinha de tivcífe por mal de lhe tocar com
todo o ponto perdida. fua mão no lug^r da doença.

Cauícu a fama deílc milagre Vcndocllcadcvoç;õ>&confíaiT-

muyto cfpanro emquantos o ou- ça com que lhe pedia aquillo^ náo
Virão, & não fefallava cm França quizqiiefcpartiírcdefcontentej&

cm outra coufa, ícnão na grande dindolhe a benção tocou naquelle

Religião dos Monges de Claraval^ lug^r;, onde a chaga p recii mJs
&nafanta vidadc fcuAbbadc: & aggr^vadajj&foy fuamãodetjlcf.

como feu nome foííe rão celebre, feyto, que no mefmoiní^anre ficou

huma mulher que tinha hum meni. tão faô ^ como fe nunca tivera mal
noaleyjadode hum dos braços^dc nenhum mquella pârtc : & tora^n-

«iodo que onãobullia, nem po- doporaqueila Villa dahi a poucos
dia mover ,& a mão do outro feca dias,virãoo mancebo tão fa'^^ &
dcfdc fcu nafcimento , fe veyo de bem difpoíto como o dcyxàráo*
muy longe a Claraval, pedir favor, Cauíavãoeílas m ravilhas gr.nde
& mifcncordia ao Santo^ao qual a* cfpanto a todos , & grande contca-
choufórado Mofteyro;, qucfe vi- tamento nos Religioíosde Clara-
nha recolhendo para cafa: quando vai , ftnãoeraó feus irmãos

;, que
cila o vio ,& íoube fcr o Santo, po como o amavaô de coração,& dcfc-

íla de joelhos, com o menino nos javaôaíjlvaçaõdeluaalmâ, anda-
braços, & derramando grande co- vaô muy íolicitos, & tcmerofos*,

pia de lagrimas, lhe j cdio, que Ic que o Santo fc não dcyxaífe levar

compadcccífe delia. docfpirito devãaglorii, & neíie

G ij receyo
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rcccyo erão mais ordinários que _^ .

os outros , feu Tio Frcy Gaudric,
,& fcu irmão Guido, os quacs ore- CAPITULO . XXí.
|)rchcndião, & vitupcravaó tão aí-

.^Doramcntc^ anichilandolhcíuavir* Como nojjo P^dre Soo Bernarda

. ludc , & milagres
;, que muyMS vc

.

jarou hum hatnem enfeyttçãdo^ ç^
:í2cs o provocavão a lagrimas ;, ain- hum menino que chorãVâfèmpnf.
daquenáo a impaciência;) porque ^ õutro aleijado àehumapern^t
Cudo lhes lo fria com huma maníi- ^ accrefx:e9i<tou por jna orardá os

.4aô de coração ;, rcfpondendolhes ceUeyros de CUraval , & rejhfci»

l quando m uyto ) que rogaíTem a /<?« huma mulher defunta,

•Deos por clle. M as o Senhor Dcos,
jq-uenao queria ver o íeu Santo laf. TJ Oucos dias depois deíies mi-

.-«limado pela graça que lhe dera, JL ^^gres, que deyxamos efcri-

permittio que Gaudric edoeccíFe tos^ ebrou Deos outros m.uytos

dchumas febres tcrribil;flimas,& por inrerccíTaõ de feu Santo, entre

tão mfofnveis ^ que as não po úâ os quaes foy>q em huma Viila pou-

Icpportar , nem íc fabia dar a ccn^ co diftante de Claraval havia hum*
felho com tamanhas dores com© honficm cafado com certa mulher

Jhe caufavaó. E mandando chamar de pcucohoncíia vida, & como as

o. Santo Abbade lhe pcdio eciii tacs pela maycr parte naò tenh^o
iiHjytaínílancia, que tiveíle pic^ kum fi> mal comfígo^ uíava cíU
dadedellc, 2^' IhcalcançaíTenaqucU taitíbém ide fey tirarias, & outros
JctríbaHiOaíaudc,qiiecoílum,*va tratos íémeihafitcsj & porque o
impetrar para os mais : cqíh muy ta marido como homem temente a

graça fc forrioo Santo,kmbrando. Deos , & íéirtfdo de fua honra IF

c

lhe brandamente as reprchcnfocns, cílranhavaataàvida,cllarevingcu

ík palavras afperas, que por femc* dellc tambem,que ftm o matar,pc-

Ihanteseouías lhe tinha dito, & la não culparem na morte dclle,lhc

admoeílandoo, q não foíTe aquillo dava huma vida peyor que cem mil

querello tentar lóo; ente imas quã- mortes, tirandolhe hora a falia,&
tíoainílanciadoenfcrmo llienof- dcyxandolhc osmaisfentidosjho-

trou ferpura neceílidade, & vio ra o ouvir, hora o ver, & tal hora
quam mal tratado o tinha aqucila odeyxava privado de todos,como
dcsença,compadecido delle Ihebn» hum animal infeníivel,& de tal ma*
çou a benção , & mandou à tcbre

,

ncyra eflava feco , & confumido ,

^tteedeyxaíTe \x\ re j o que logo fc que não tinha mais que a pellc ío-

vioporobra , porque antes de feir brçosoíTos ; & v;cndo*o daquella

dalU> o enfermo ficou perfcytamê- mancyra algUmas pciToas vinuc-
^e faó , & conhcceo cm ii a virtude ias, movidoscom piedade,& com»
que^cprehendia noii mitros, quan- payxão Chriíiáa olevàraô a Giara-

doPeos lha communicava 'pelos vai a noíTo Padre Saô Bernardo,
merecimentos de feu Santo. Ede contandolhe asmiferias, & lafti-

XÚ msaneyra fe acreditou a opinião mas do pcbre homem , & pedindo*
do Santo no animo de todos, que lhe fccompadeccíTe delle: quando
í>ãjo houve mais quem fcatpcveííe a o Santofoubc Oquc paíTava , & vio

rcf«€hendcr íeus milagres ^ ames agraveza de íeu trabalho , foy mo*
com íumina venerarão os v©ncra« vido a compayxão delia, S; a cole»

váo> & tinhão na conta que mcrç. ia ,& indignação contra o Demo»
ciãc. nio , que laô gcavcmcntc atormen-

tava
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teva hulBhcircm , qiíc tinha rece- Clataval , fuGceáco fahiteih Rcli-

bido a agua do bápiiímo: & cha- gioíosfóra do Moíl >ro> atraba»

mados dous Rcligiofos fez quç !c- Ihar cn; hum campo que alli tinhãoi

valTem o doente júto ao Altar irôr^ & iro Sanio com clles algum tanto

depois tomando a CuftodiadoSa- atraz rczanco , & contemplando

tfario com o Santiílimo Sacramcn

»

em Deos como ícmprc tazia , & in«

to a poz (obre a cabeça do enfermo, do aílim fe chegou a cllc hum ho-

irandâdoaorcmonio^qucoatfr- mcm com hum filho manco, rogan*

ir.cnrava , em Virtude daquellc Di- doihccommuyta humildade qui»

vino Sacramento ^ que r.âo vcxaííe ^cíTc porihc as n ãos na perna alcy-

ni2Ís o corpo daqueile Chriftão jada, & alcançar de Deosfaudcpa-

rcfoafado com o iangucdeJESU ra fua manqucyra : efcufou fe o
Chrílc. Santo por vezes com muyta humih
Acabando o S^nto de dizer as dade,dizcndoaohomemíquen i«

palavras lepartiodclletodoo mal, lagres daquella qualidade era '^ pa-

que o tirha poíio em taes termos, ra os A poílolos de Chriílo , & naô

& clle cobrou ícu inteyro juizo ,& para quem era tão grande pecca»

tcrncu a íuas próprias forças, fem dorcomoelle. /

o Demónio, & feytiçarias de fua Inflava obom homem tantocom
mulher terem mais vigor para lhe mais palavras , quanto a neceílida-

fazer damno. Alguns dias depois de da miferia do filho lhas fazia fa-

dcíle milagre fuccedeo ir o S anto a hir de coração,& tanto rogou ao
hum Mofteyroda Ordem, chama- Santo, que elle por não tiraromc*

Co Chato loco , que fe fundava de recimento à fua fé fe chegou ao
rovo, & vio alli hum menino jà manco, & fazendolhc o final da
grande, que não ccflava nunca de Ciuzodcyxou:fentioomancoeni
chorar ,& lhe vinhão com ifto def- fi logo muyta melhoria , & chegan.
mayos tão grandes,que muytas vc- do a cafa vio fe quaíi faò,até que no
7cscftâvaccm.omorto,fcmr.enhú dia feguinte acabou de fárar taõ
ícntido: informou-íe o Santo do perfeytamente , como fe nunca em
queaLjUíIlocra, & fabcndo fcr cn- íeus pés houvera ale vjaô, ncmfal-i

krmidade, teve laftima do moço, ta nenhuma* E vendo o pay tãoj

por fer ícu mal muyto para haver grande milagre, fe tornou a Clara .'-

dó delle , & chamando-o lhe diííc vai com o filho là íaô , dar a N. Pa-
que fe confeíTaíre,pois tinha cnten- dre Saô Bernardo as graças da roer-

dimcnto, & idade para o fazer: cè que por fuás oraçoensalcançàraj
cumprioo menino íeu mandado,& maso Santolhediflíe, qucdéíTcos-
acabada a confiíTaô lhe ceíTãrão lo* louvores a Deos , cujas eraõ femc»
go as lagrimas , & com humroílo Ihantesobras, &: na5ael!e, que
alegre íeveyo para nclío Padre Saõ era peccadorcomo os mais.

Bernardo , pedindolhc huni bey jo Houve neftc tempo huma fome
de paz ao ccfíume de França: deo- geral , & muy grande no Reyno de
lhe o Santo, ôíbaftou darlho para França ,& como os Rcligiofos de-
no mefmo ponto ficar livre de toda Claraval eraõ pobres em tempo de
a enfermidade, fcm mais lhe pare- abundância, nefte de neceflidade

cerem lagrimas nos olhos , nem fi« fc viraõ cm termos de naô poderem
ral dos accidentes, & dcfmayos vivernaqucllelut;ar,& lhes fcr nc-
antigos,quc mil vezcsopunháocm ccflTario tornar fe paraCifteodcn-
termos m.ortacs. detinha© vindo: masaoraça5,&

Tornando o Santo Abbadc para grande virtude dcnoíFaP.SaóBer

^,.

,

G lij nardo
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ilardo bailou para lhes dar rcmcdio hc grande meílra de ardis^ lhe erríi

.

atudo: pcrqucfcndo naPcrtaria nou hum para accrcfccncar fua rc-

do Moíicy ro muy ordinariamente çào. Porque de muytos panos )uh

.

junta grande copia de pobres , & tos formou hum vulto con o de

íiiandandDihe o Santo dar largas cf- menino, & trazendo-ono cóllo cu-

molas do pouco paó que tinhâorc- berto , fe fingia panda de pouco, Óc

colhido ;,
que por íuas contas não quando chegava o tempo dacfmo-

báílava âO Ccnvento para meyo la, pedia parafí^ ôçfuacriança; &
anno , foy tal a miícricordia do Se« o Rehgiolo que a repartia , movido

nhor, que fem nunca faltar aquel* acompayxâo, Ine dava ordinária-

lá pequtna qaamidade,abaíiou íuf- rticntc duas reçoens,com que a po«

ícicntemcnte ,naófoà Communi- bre mulher fulientava fua vidajmâs

dade,mas a quantos pobres vinhaô a enveja dos outros pobres fquc

à porta pedir efn^ola, & moftrou cm pcytos vis hc efte vicio muy
Dcos como naô falta a quem nelle certo^ vcyo a dcfccbrir o menino

"tem confiança. Nem foy cila vez fó fingido 5& dalli em diante naó teve

a que por milagre evidente re« mais que a rcçaó commuadospo-
mediou a mifericordia do Senhor brcs, com que ficou cm tanta ne«

as neceflidadcs de Claraval, por» éc(fidadc, queveyoacahircmhúa

que muytas outras aconteceo o doença oiortâV, que lhe coníumíó

mefmo , & tem exemplos particu- a vida cm poucos dias , como fazia

lares era hum continuo milagre fu- naquclle anno a outras mu} tas pef •

ílcntar ellecmtal lugar, & com foas,que nos campos acabavaõ com
tanto rigor , & neceOidades aquel- pura fome.

Ia Commur.idade,fcm mais íoccor- Succ^dcô p-íTar noíío Padre Saó

ro,queGdoGco,&oraçâõdoSan« Bernardo por perto donde jaziao

toAbbade, aquemeracouiamuy còfpoda defunta,& ouvindo cho-
a.cytavivcr crmpobreza, & nc- rarhunsmoçós pobres fcus filhos,

ccflidadcs, aindaquc fcnfa vellas compadecido delles , fc chegou
padecer aos outros \

porque os tra

.

mais perto por ver a cauía de fuás

balhos naa os defeiava mais que haftimaS;, & quando vioamulhcr
para fua peíloa , na qual fe naô via morta , fe informou de quem era,

nunca vcflido curiofo, nem que &doprincipio, ^fimdefcumal,
moítraíTc pompa, mas contente queelles lhe referirão j

fem faltar

cem huma cogula pobre, & de pa- palavra* Chorou noíTo Padre Saó

no bayxo, andava fem nerhuma Bernardo de compayxaó, vendo
àifí*rença dos outros > mais que que a pobre mulher morrera ao

na hmpeza , porque naô podia fo» defamparo > & chegando»fe perto

freremfi, nem em outros Religio- donde o corpo mortojazia, fincou

fos que andaííem em hábitos cujos, os olhos cm terra , & orando entre

dizendo, que arguhiaaquellaçugi- fi com lagrimas, a mulher tornou

dade de fora a pouca limpeza do logo à vida,& diante de todos fclc-

anirac vantou fãa , 3t bem difpofta , dan«

Durando efte anno de fome grã- do graças ao Santo Abbadc pelo

de , aconteceo que huma mulher beneficio que lhe fizera :&contan«
pobre vcyo entre os mais à Porta- do os. infofriveis tormentos que
ria de Claraval recebera efmcla Ibfréra pelo engano do menino

,

quealUfedaVa a todos, & naô lhe comqueadquiriaeímOla:&porlhc
baflani'o a quantidade, que lhe da" naó acontecer outra fcmclhante,
vaõpar4.fuanccciridade> ella que issatidouneiToPàdrcSaõ Bernardo,

V que
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quecm quantoduraíTeafoíT.e , lhe bâdc, porvcroffutogrândej qué

déíTt m do Moíicyío quanro boa* fe perdia nas almas , dcfamparándd

meníc baíhííe pára fua fuítcnií' aquella Ab^adia , que fcm lhercf«

^aõ , & aílím foy feyto com tanta pender palavra > fc fcntcu de joc*

éorfi^nça , como fc tile tivera cm lhos alli onde cUava diante detO'

crTa renda
;,
que bsíiaíTcpararc» dos,& com as mãos levantadas er>

fzr-^t ftmccade das faltas, & ne cDrr.cndou a Dcosa qUeiic negocio,

ctííJdades delia , que em annos de pedindolhe remédio de fcus trâ.

tarua cariílja teraõ difficillimos de balhos > & firmeza nos coraçocns

remediara gente > que iiaô tivera dosl<cligioros,querequcriaõpar«

tanta fé como ellc» tirdaquclíaCara, HíiandooSanto
cm lua oração ouvio huma Vóz dô

-; >_. .... ...«^^ Q^^ ^ ^^^ entenderão quantos efta«,

CAPITULO XXII. Vaõcomellej&: Ihediílc: 6^r^Mr.

do levãtitate » f tua oração he ouvi*

Comoos RshgiofosdeCUrãvdcon-» díi.toàos écàraõ admirados da
. Urmigidos da necejjsdade fe que* vóz

,
que ouvirão

^ glorificando a

. rtflo tornar para Cijier , ò" como Dcos , que taes maravilhas obrava

nvjjopadre Si^o Bernardo os de» pcrf^u Santo > & com muyta hu-

teveco^-fua oração, & remediou mil iade lhe pedirão quizcífcma-

luasfdtús. nifeítaroqucpcdiraemfuaoraçaôi
3] t

- aos quacselle com rofto grave rei»

Guiiheim. jk jPobrcza dc Clâraval era pondeo : Para que o quereis vós faATiâknfti ./H ttíógrande, & asneccílida. ber gente de pouca fé? Ficaynõ
p.bernar- ocb cctpmuas, & particularesfacSj lugsrcm quevivcys, & ò tempo

súva-oJé Q"^ além do paô, & manjares fe- vos delcobrirà minha petição.

loro. rtm poucos > & de nenhum fabor. Acabando eílc de lhe fallar , che«
co'^<. ô que os Santos homens fofriaó gouhumhortem^dcvoto^quecífc»

P»roí.'' cem bom roftò , naô havia pofiibi receo ao Santo dez libras de grof*

19. lídadc para os prover de vcftido, fos, que importaõ ciiCo mi! & tan-.

& calçado j & aíidavaõ os mais dei. tos reis de noíTa moeda commua ,

Ics com as folas dos ça patos atadas pedindolhe o e'ncodlmcndaíÍe a

crmfiosdcbarbante,&comosha- Deos.E partido cfíe^ chcgcuou.
bítos tanto no fio

j,
que lhes naô ti tro natural de huma Villa> chama-

íavaj o f-rio no inverno > & vendo da Barfcbralva , que lhe tíeo treze

que com todas eftascoufas fc naó libras
;,
pedindolhe, que rogaífc a

abria caminho de remédio, delibc- Dcos por hum filho de pouca ida.

ràraó de íc tornar outra vez para de, que tinha a ponto de morte, &
Ciílcr^donde partirão: & aJlim o jà defcorfiado dos Médicos. O
diíferaõ algumas vezes anoíTo Pa. Santo cheyo de confiança cm noíTo

drcSaô Bernardo, o qual os entre- Senhor, lhe diíTe , queemchegan»
linha com palavras dcmuytacon- doacaíaoacharialivrcdaenfcrmi.
fiança em o Senhor; mas vendo nef. dâdecom que o dcyxàra; & tor-

ic anno de fome , que naô era pofli- nando o pay , vio ícr vcrdadcyra a

vcl padecer tantos trabalhos , lhe promcíla do fanto homem, & ter

Vieraô refolutamemc dizer, que fcu filho faudc pcrfcyra , pelo <^uc

défTe ordem à fua partida , porque tornou logo a CJaraval com ellc , a

cm nenhum modo fícariaó mais na- darlhe as graças da mcFcé rcccbi-

--'<É|uc{)aca>fí. da. ^'"'í-í

- AfBtgw-iíkJftatito aoSanto Ab- Com efías cfmolas comprtíd "^

Ccllcy-
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CcIIeyrcyro algumas coufas mais guro,& muy confiado, rorqucai

importantes para fuftcntaçaò dos qucllc cm cu)a mão dcpoíitàra Itus

Monges , mas para fcu vcíiido naó thcfouros , feria com cllc naquella

havia ainda remédio , & o Senhor jornada ,& lhe daria remédio , pa

.

que a tudo o dava , conforme a fé ra naó tornar da ftyra fem o que lhe

do fcu Santo , movco o coração a raandavabufcar.

jiuma nobre mulher, que vivia per» Callou íc o Mon^c , & tomada

to de Claraval , para que foíTe vifi- fua bençaõ , part io com bem pouca

taroMoftcyro, & encomendar fc confiança de tcrn^r provid>. Po-;

nas oraçoens de noíTo Padre Saõ rèm cocr oa obra fc naó havia de fa»

Bernardo, a quem offcrccco cem 2crporfuafé,ícnaõ daquclle que
foldos , cm lugar de efmola, de que o mandava j aquelíe Deos, por cujo

ellc reparou osReligioíos de co- amor o Santo Abbadc dcíp ezàra

gulos, & caKado, em forma que os bens da terra, teve cuydadodc
fieà aô daquclla vez livres de ne- o prover de tudo o que mandava
ceflidadc >& viraõ com frus olhos bufcar

j porque antes de chegar a

a mifericordia que Decs ufava com Rincl , onde a feyra cntaô fc fazia,

clles , pelos merecimentos do San- paíTando por huma Villa pequena,

to Prelado que tinhaô. encontrou hum Sacerdote de boa
Succcdeo poucos dias depois, ?ida, que conhecendo íerRclifeio.

<]uc houve em cafa grande neceíll- fodc Claraval (" cuja virtude cr^ ti-

Idade de lai, & taó pouco ditihcyro, da em grande veneração ) fc che-

quco naó tinhaô para remediar efta gouaelle, &com praticas cípiri.

falta, pela qual eraÒ conílrangidos luaes foraó gaftando aipuma parte

a comer as ervas , & mais coufas do caminho, no diícurfo das quaes,

íem clle,& o Santo atribulado cora pcrguntandolhc o Sacerdote a cau«

labcr iíio , chamou hum Religiofo fa de feu caminho, lhe vcyo o Reli»

por nome Frcy Gilberto,& o man- giofo a contar a pratica que tivera

dou , qucconccrtaíTe hum jumen. com feu Abbadc > & c< mo fem nc-

to, que havia para ferviço dacafa, nhum dinheyro c mandava à feyra

& fe foíTc buf«.ar fal a huma feyra , de Rinel a trazer fal para caía. No*
que cntaõ íe fazia cm Rir;cl. foy o lavcimente ficc u o bom Sacerdote

Keligiofoaviar.fe ,& ao tempo da ccmpungido, & laftimado de ou*
partida aguardou que o Santo lhe virasncceffidadcs, & pc brezasdo
déífe dinheyro para comprar o fal, íervodc Decs, & dcvercomícus

que hia bufcar; mas vendo que naó olhes aquellc Religiofo fazer fcu

fallavaniíTo ,ncm fazia cafo dcdi- caminho fem mais defpeza , que a

nhcyro , lho lembrou , dizendo, mifericordia de De s n* flo Sc
queviíTe, quanto lhe mandava dar; nhr,& a grande fé do Santo Ab-
ao qual diíTc o Santo Abbadc :/v/^<? bade, que o mandava. E como era

meu pffirmote i que me nao lembra homem de bom entendimento, 6c

tempo cm que tivejfe de meu ouro, que ponderava as coufas ccmma*
nem prata , no Ceo ejià aquelle que dureza , cuydando ccmfigo, que

ffemmeusíhefouros ,íie fuamãoteràs porventura lhe mandava Decs a.

iO remédio. Sorrio- fe o Religiofo, quella occafiaõ para feu mereci.

^quc pois convinha ir fem dinhey- mento , levou o Religiofo a fua ca-

^o, feria neceíFario tornar fem mer« ía,ondelhc fez t do o giíalhado

çadoria da feyra : mas o Santo, que p fli vel ,& lhe carregou o jumcntQ

tinha os pcnlamentos mais altos , de fal , quanto p^de levar , fem por

lhe tornçu a dizer , que parci^c fe* iíTo querer mais , que a bençaõ de

m ífo
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lembrado nas oraçóens dos Húa* «indo a informação do; Reíigiora,

gcs de Claraval. E quando Frcy &íabe^doac£tfé)^ra pobreza, que
Gilberto fc de

í
pe dio dcllc , o bom oii íCQnfípangia a comer aqucllc

homem Ihcmcttco namaô cinccr pa5,foymovidoapiedadc,&c r-

cntaíoldos , qucdéíTe ao Abbadc regando muytas vezes azemolas,

para ajuda das neceílidadcs de cafa, & algumas carretas de trigo, as

pcdindolhe , que foubcíTc a fua dal* mantiou a Claravaljofferccendo pa»

li em diante, para vir a cllabufcar ra feu remédio , & fuíientaçaõ tu-

o que importalTe,para remédio dos do ornais que lhe foíTc neccíTario

ferros de Deosnoílb Senhor. Par» daquelleMofteyro,onde os Frades

lio fcoRcligioíocontcntiflimo de tiveraõopaô, q fora de Claraval ,

levar caò bom recado , & pczarofo muytos dias , moftrandoo por ma-

por trazer até cntaô duvida na pa- ravilha aos qucvmhaó alli ter. E
lavra do Santo, a quem,poflrado talfoyoamor,qucfetiveraôda^ui

cmtcrra, pedicpcrdaô da fua du- em diante os Religiofos de Clara»

vida, contandolhe muy porextcn- val,&Clcmcntiprc, que aflim na

fo quanto lhe fuccedèra no dif» morte, como na vida eraó tratados,

curfo do caminho ; ao qual o Santo como fe foraó da própria Ortlem>&

diííe, que aprendeíTc a ter confian- profcílosnamefma Cafa.

caem Dcos, porque era impoífivel Gom cilas mercês , & mimos
ter falta nas couías da terra, quem particulares , que Dcos fazia aos

a naò iinhanafé,& efperança do de Claraval, foraô fuás neceffida-

Cco. dcs fendo mais para fcfofrcr, &
Accrefcentou eíle caíomuyto a os Religiofos perderão a imagina»

confiança dos Religiofos ,& a rcve- çaô,que priroeyro tinhaó,dc fc tor •

rencia,& veneração às palavras de narcm para Ciftcr.

noíío Padre Saô Bernardo, que de-

pois tinhaô em conta de hum ora-
^

culo. Por efta mefaia conjunção, CAPITULO XXÍlI.
cm que a pobreza deClaraval era

grandiffima,aconteceo vir allihum Como nofo Padre SaÕ Bernardo di-

K eligiofo doMofleyro de Clcmen- vtdw a chuva duas vezes , ó" vio
fipre , com defejo de ver por feus emhumavifao a Ftrgem noffa Se»

olhos a virtude, que ouvia por bo- nhora^éyouvio cantar os Anjos a
ca de muy tos : & fendo agazalhado Salve Regina, à- vifitar no Coro
com o amor,& caridade.que em to. os Religiojòs ao Te Deum lauda.
dos havia , quando veyo a hora de mus , & outras Horas,
comer ,& elle vio diante de íi, & de
íotíos oíi mais hum pouco de paõ TJErfcvcrandooSanto Abbade
de av ea , com humas folhas de car- j7 "-s obras de caridade , & rc ^^^^^,
valho, doutras raízes de ervas, partindo c©m maõ liberal aos pc- pfus iíi

fem azcyte , por manjar , ficou taò bres da pouca fubftancía do Mòf jj^'^*5^

cfpantado, & cheyo de compay» tcyro, aconiccco, que andando bjiiílli'**

xaõ,que folemnizou o jantar com dous Religiofos hum dia fora da ordinis

lagrimas: & tomando hum peque- Port ria, repartindo a cfmola a
^'^^^^'

uo de paõ , o levou comíigo para grande numero de pcbrcs,queefta.
inoílrarcm íeu Convento de Clc- va prefente, fcbrevcyo tanta copia
mentipre, onde era naquclle tempo de agua, que forçados delia, fc

PrcUdcivum homeiíi de «^uy ta vir- qucnaó recolher ,& dcyxar os po-

bres

X

nianulcri'



bres r m críT,oIá : n.as o Santo Ab- acbra cm quecdavaõ de Deos,cllc

badc, queíeaihou prcícncc, naõ adcfcnderi-.ContinucuFrcyGui.

tcnfcntirdo quchouvclícfalt^cm Ihclmcfua carta no mcyodoc-m-
obra tsõ Jania porcauladachuva^ porque de todas as partes citava

levantando a maõ ao Cco fez o fi. <cytohumniardcagua,femnopa.
nalda Cruztontra as nuvens, as pcl,oucm íua pcíío' íe íciuirhw-

quacs no mcímo iníiante fc apar- midadc,nemcouía, que pâreccíFc

tàraô demancyra, que chovífndo mòihada. EporG^u/aocTíemiiagre

por outras partes a tcda a tuna, fo» taò celebre puzeraõ nas íuas obras

brc ps que rtp rtiaó a címola naõ cila carta, porprincípio de todas

cJiiogota dcagud^atêapci^feyçoa. as mais, como agora vemos,
rcm de tcdo a obra de caridade, cm NaõrepaíToumuyto tempo de»
que andavaC) occupados. pois dcfte milagre, que noilo Pa-

Ouiro milagre ícmclhante a ef- dre Saò Bernardo na6 viííc huma

de^ejus^fe-
te lhe acontccco alguns tempos de- viíaò maravilhcía , de que teve íin-

\\o. pois , que o Venerável GtíiUulmo guiar confolaçaò íuaaima. Acon

Hb'"^^^!?'
^^^^^^ ^"^ ^^^ v^^** > dizendo , que tccco pois , que no tempo da íega-

mítio lib. hum Rcligicío de Claraval , primo da,eftandoos Religioícs jà repcui
cp-.ftoia- com irmaô de noíío Padre S óBer- íando no dormitório, & tudo em
iiicjusvi-^^^^^^^ >.

chamado Frcy Roberto, profundo fiíencio, ouvio o Santo
ta. fendo aindi mancebo, com períua» na Igreja huma muíica fuaviffi-

çcens enganofas de algu s peíToas, ma 3 & devozes taõ fonoroías , ôc

que defeiavaô pouco fuafalvaçaô, acordadas, que logo parecia o que
ící hiodaOrdcmdeCiíler, & fe era. levantou fc clie cem grande

pâííouàCiuniacenfemaislargi ,& quictaçaõ,pornaò acordar a âlguê>

de menos rigorofos Eíl. tutos ; & & íoy fc direytoà Igreja , que vio

diílimulando oSanto alguns tem* cflarchea de reíplandor maravilho,

pos amagca, que tinha do queíi- ro,&nomeyode dous Anjos bd»
zcra, por naõ dar motivo de in- liflimos, a May de mílcricordia

,

qusctaçdens, &íhedeyxar com o hum dos quacs tinha na maõ hum
difcjrlo dos dias cahir no erro que thuribuio de ouro, & outro huma
commcttéra; ao fim chamando falva com incenfo, & com grande

comÍ!goaFreyGuilhelme,quedc- acatamento veneravaó a Virgem
pois toy primcyro Abbade de Ri» Senhora noíTa, Quando o Santo

vallcjfef hir 6 ambos ao campo, /bbadcviotaõmaravilhofa viía5,

onde o Santo lhe começou a notar cftcvc quedo , embebido na belle-

huma carta che defeunstur lavi. zadoquevia,atèquchumdos An*

fo, 6c brandura, incitando o aco- josfeveyoondecllecítava,& olc-

r.hecerfuafalta, & a tornaroutra voucomíigo até o pôr à maódi-
vez à Ordem, aonde Dto«.primey. rcyta da Virgem, & neftandcm
ro o chamara , moíirsndolhc com foraô rodos caminhando até o Al-

razociiseíticaciflimaso crroquefí» tarmôr, onde os Anjos cantarão

zcra. dcfde o principio até o fim aquella

Ellando ambos ncíla occupaçaõ devota Anti fona, i^^Z-y^ RfigtnaiWa*

taõfanta,fobrcveyo humatempef. ter mifericordia, ó-C' ^quúog^o-
tadc de agua, que alagava es cam- riofonoíTo Padretomou de memo*
pos , & querendo íc o Rdigioío lc« ria , & rezou com muytadevoçaó,
vantar com a carta muy cuberta, & fez rezar todos os dias acs (cus

lhe diíTco Santo , que íc quictaíTe, Religiofos, & dcpnis fendo Papa

^ naô builiiíc comíigo , que fendo Eugénio ícu difcipulo , lhe pcdio,

que
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que a r^andaíTc cantar ^eralnicntc Poucos dias d-p-^ís eílando o
per toda a Igreja, como fc a^ora Convento cm hurnas Matinas fcfti-

faz cm louvor perpetuo da Virgem vacs , onde òs Ncdurnos ícraô

Maria 5 a qual depois de ter marâ compridos,& cantados com muyta
vilhciíimente animado & favcrc pauía, levantando o Santo Abbade
ciclo feu Capellaõ com íua íanta os olhos, viojQto de cada Kcligio.

viíiS , & prcíença;, deíapparcceo, fohu Anjo fcrmcíiíliaio, que cOm
dcyxandolhc a alma thea de fau- tinta, & papd eícrcvia quanto íc

dcí as lembranças;, & defejosdc fe cantava: mas vionomodo dccfcrc

ver onde nunca perdcíTc de viíh a ver grande diftercnça , porque hús

btíicza, em que naó ha mudança, dcllcsefcrcviaô com letras de oufO^

Nâó ícy efla 16 viíaõ a que cite cutros de prata, outros com tinta^

glcncfo Santo teve do Cco , por- outros com agua ,& finalmente cu-

que muy ordinariamente era com troscllavaôícmcfcrevernadajcom

cilas tavcrecido denoíTo Senhor, oroíio ( ao parecer) pouco con.

& foy particularmente hum dia íb tentes : da qual vifaô ficou o Santo

Icmne» eftsndo os Rcligioíos às entendendo, que aquellcs , cujo

MaíinasnoCorocântandooHym* canto fe matizava com letras dç

no, que ccmpuzeraó Santo Ambro- ouro , craò os afervorados , que
Silva lib*

(j^^^gj Santo Agcftmho , que come. junto com a vóz hiaô coníiderando

iSieím! Çâ > 7' ^^^«'^ Uudanms , o qual tan • o fcntido daquillo que cantavaõj

iib.i. toque fe começou de cantar, vio & os da letra de prata , fignificava

íiiillbínu
""'^yt^s Anjos cheyos de maravi- terem pureza de tcnçaõ > mas naá

ordiiiis Ihoiorcíplandor, & alegria, que tanra devoção como os primeyros:
ciiterci- andavâô efpertando os Religio osquetinhaõalcyturadetinfa,cn-

Praífpi- fos ,5í incitando os a cantar com tendeo o Santo ferem os que com
ritual, muyto fervor, hora hum Coro, boa vontade aífiftiaõàqucllas Ho •

hora outro, atêíc acabar oHymno ras,maisporcoftume, & bomufo,
todo ; donde ficou o Santo enten- que por fervor , & devoçaô do ef.

dcndo íeraquelle cântico agrada- pirito:osd*agua mcrtravaóatibe-

vcl a Deos ,& aos Santos Anjos, 2a,& frialdade do animo, com que
pois com tanta vigilância dos ho alliaífiítiaõ:& aqutlles aquém fc

mens o queriaô ver cantado. Outra naõ eícrevia nada , em íeus roílos

\ez cílando em outras Matinas fo> moílravaõ a cauía , porque eílavaõ

Icmus vio hum An)0 com hum dormindo, fcm pronunciar^ nem
thuhbulo accfo, & cheyo de íua- teroanimopromptoàquilloqucfc
viílimochcyro, que vinha pelo me- cantava no Coro; da miícria dos
yo do Coro , incenfando a cada Re- quacs teve o Santo Padre grande
íigioío per fi, accrefcentanclolhc compayxaõ, vendo que notraba-

comaqucllecheyroo fervor doef- lho dele levantar de noyte, 5c fop.

pirito;& quando chegava a algum portaras vigílias, eraõ iguacsaos

que dormia , ou eílava com os pen. cutros , & no premio laó de figuacs

famentos diíiraidos, paíTava por por culpa,& negligencia fua.Cou-
diante fem o incenfar , moftrando fa digna de íe fcntir , & chorar cm
grande mdignaçaô contra elle : das gente Religiofa , que citando ta5

quaes vifoens o gloriofo noílo Pa. vizinha da graça, a perdem por lua

dre Saõ Bernardo tomava conheci» culpa inconfidcradamcntc

mento para louvar os bons, & dili-

gentes, &reprchcndcr osdcícuy.
dados*

CAPI-



a payxaó, que dentro fcntia, 5? vef<!

tido cm hum trajo negro ^ & tnllc,

CAPITULO XXiV. fcy to todo ero pedaços, de tal fcy-

çaò j que por huma ,& outra pane
CotKo ncfjo Fâdre Sao Bernardo li* lhe apparccia5 as carnes dcícubcr-

vrou ãousReligtolos defuntos dãs tas p cheas de magoas, & feridas,

penãs ern que cUavadiO- de outro comodcíçoutcs^dcquecllcícmo»
que lhe appafe{eOj& revelou mui- ílrava íentidiílimo.

tascoiifas. Admirado fícou o Santo dever
fua mifena, & com grandccom-

Tinha noíTo Padre S. Bernar^ payxaõ lhe perguntou a caufa dei.

do grande vigilância íobre as la:aquercfpondeoodcfunto, fer

ordjiii^" almas dei cus íubdiíos, cm quanto por a dureza de íua condição en-

Gutin'
^^^^^^ > ^ nujyio cuydado de as trcgue a quatro Demónios crude

-

iii vica
"^ encomendar a noi jo Senhor depois liffimos ,& feyos fobrcmodo, que

Beraard,. da mortc, & por cíia caufa tmha o atormentavaõ perpetuamente,

j-jf^^i^f*' ordinariamente rcvclaçocnsciarif. fem nunca lhe concederem hum
Guiidi- fimasdobom, Ôc do màoeítado^, momento de quietação, & rcpou»

í^r^,^ que tinhaó na outra vida, entreas fo. Acabando de dizer eílaspa'a.

de vitas. quaes teve huma, que clíc coítu. vras o empuxarão cem grande fu»
Bemardi. mava contarmuytas vczcs aos Rc- ria, arrebatando o da prefença do

in\T^^ bgiofos, para que tiveíTcmmuyto Santo A bbade, deixando o chcyo
cjufdem. rcíguardo no modo de fuás vidas, de dor & lagrimas,por ver huaove-

Ocalofoypque cm Claraval i ou- lha fuamcttida em mãos de lobos

ve humReligiofo bom homem, & infernací , & antes que de todo
de converfaçaô honcfta,mas algum defapparcccíTclhe mandou cm No-
tanto a fpero para os outros, Òc de mcdejESUChriíio, que lhe ap.

repoíias menos brandas doqucre- pareceíTc outra vez, & vicíTccon-

quere a vida , èí habito Monachal, taro eíiado que tinha. Tornou fc

onde íe naõ ha de achar palavra > o Santo à fua oraçaô , na qual per-

que laftime osouvint€S,ou lhes de fcvcrou a noytc toda, naô dcyxan.

motivo de fe partirem eícandaliza* do de derramar lagrimas a Dcos,&
dos. Adoecto cite Religioío, êc pedirlhe mifericordia pelas penas

confeíTadocom osmaisSacramen. daqucHaalma, & chegando a ma.
tos da Igreja , morreo no próprio rhãa,fe preparou para dizer MiíTa

Moftey ro de Claraval com molíras com toda a devcçaó poílivcl , man-
de muy bom Chriítaô, & Religio- dandoaosReligiofos, que conhe.

fo , ccmo clle fempre fora j mas co- cia por mais pcrfeytos , que junta-

mo Dcos tem a medida dos merc- mente com elle cncomendaíTem a

cimentas, & obras de cada hum, Deosaalmadaquellcfcuirmaúdc-
differentc do que os homens cà funto: nas quaes devoçocns con-

tem no pcnfamcnío, fucccdco, que tinuou alguns dias fem ccíTar, atè

cfiando o S^rao Abbade polto cm que a miíericordia Divina teve por

orÂçaò muy aícrvorsda cncomcn- bem de a ufar com odcfunio, fiili.

dando a Dcos as almas de ícusfi. vralloduS penas cm que andava. E
lhos,& muy cm particular aqueila paflado hú pouco de tempo, cllan-

do defunto, que falecera havia do o Santo cm oraçaõ, lhe tornou a

pouco, clle lhe fppareceo com rof- apparcccrcom o rcílo muyalegrc<

to muytriltei& chcyo de lagrimas, vclHdo no habito da Ordem muy
rcprclcntando na melanccUa dcUc alYO,&rcfplandcccnic,&chcganT

. do fc
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èo fca ncíTo Padre Saõ Bernardo figura ccflumâda, & chegando. íc

cheyodecoincntamcnto^lhcdiíre, aoUytocndcjazia, Ihedilíe, que

que por fuás oraçocns o livrara por quanto el!c ouvira o diad'antes

Ncffo Senhor jà das mãosdaqucU as vozes dos inimigos , qucfeale-

Ics inimigos que o acormentavaô , gravaô de fcu mal , lhe queria mof*

& fe hia gozar da bcmaveniurança trar parte dos graves tormentos , a

para fcmpre ; com aS quacs pala- que Icus delitlos o tinhaô obriga»

vras ficou o Santo confoladiífimo, do. E tomando-o peta maô, parecia

&mandouaosRcligiorosceírarem ao Religioío que o levava porhús

fuab dcvcçces, dizcndolhes a mer- lugares triliiffimos , & íombrios,

cè , que o Senhor tinha fcyto ao de- cheyos de tanto cfpanto , & terror,

furto por fua caufa , de que todo o que baftava íua viíta (ó, para fcrvir

Convento dco n Uv tas graças a N. ác tormento crueljdepois chegado

Senhor , & tomàraóna mifcria da» a huma parte mais efp içofa , on . c

que leRcligiolb doutrina,para naõ havia huma claridade melanco-

cah irem nas fa' tas, que o chegarão Iizada,como de luar entre nu«

a eila. Depois dcfíecafoaconteceo vtns baítas , lhe mcftrou hum po-

Guiilici- outro quafi lemclhante a elle , por« ço red:Sndc, r uy largo,?^- dcícom»

s" Fcriwí ^^^ cíbndo doente cm Claraval paííaào^taõ profundo, & tcmero-

di.Minibi- hum Frade convcrío , & chegando foem íua altura , qut o velho íc na5
iLiCidi g porto de morte fe ajuntarão os atrevia a pôr o< olhes neílc,& ode-

d^nfis. Rcligiofos a lhe fa/ercm osOffi- funtp com trabalhofo fufpirolhc
Prararpi- cios coíiumados 03 Ordem , com diíTc; Vesaqmirmâo owjirumentò

^cMtx ^ dcvoçaò , & ca ridade , que entaó de meu martyrio , a que por altojmzo

m^mifcri- íl rccia cm Claraval , & quando de VeGsfoucoíide^MadOi&aquine»^
pfusdc chegou a hora de ícu paíTsmento, Jie po^o de tanto e(bârito fou muy*

or<^ims humRcligiofoancia5 de muy fan* tâs vezes lançado pelos Demom
ciftcicic- ta vida, que eftava pr cfcnte com os nios comtantacrueldiãeyó tormen*
^^' outros , ouvio hum cftrondo , & to^ que tomara antesfer lançado nel^

vozes horrendas dos Demónios, le mtl vezes pelos ho>7}e7i^ ) que huvsa

que com gritos ,6c medos de riza- pelos inimigos Ditas efías palavras

flas di^iaò; Orn tem, orabem, havia tangerão a Matinas >& o Rcligiofo

dd chegar tempo, em (juedejte maldf acordotitaó attríbul; do , & chcyo
tovde alemç^ffensos huma alma pa» dctemor, que lhe durou muy to ef-

ra nojfa companhia Caufáraõ cftas paço: & fahindo do Corochamou
Tozes cfpanto ao Santo homem,& de parte a noíTo Padre Saó Bernar*

fcm dar conta ddlas a ninguém, fc do,& lhe contou por extenfoquan»
callou con íigopropro, naõ dcy to vira na vifaô , & ouvira nas ve-
xando de fufpcytir o que podia zcs, de que o Santo eftava jà bem
ícr , ôc de pedir a Dccs mifcricor. certificado por Divina rcvela;;aó,&

dia para o cfpirito daquelic Reli. com algumas lagrimas , & íoluços

giofo defumo. IhediíTe, que no certo eítava dos
PâíTadoaquelledia, 6f chegada grandes tormentos daquelic con*

a noyte cm que todos eftavaô rc- vcrío,qucnaô padecera ,fe a cauía

poufando no dormitório,& o San- de espadar naõ fora taõ grave,&
to velho cem elles , o defunto lhe merecedora de pena.

apparecco cem tcmcrofa vifaô. Pouco depois chamou o Santo a
chcyo de tanta dor , & triíicza, Capitulo,onde fez hum Scrmaó ai •

que o Religioío naó acabava de o tiffjmo, incitando os Rcligiofos a
conhecer , pofto que vicíTc cm íua olharem por fuás coníciencias , &

H fiaõ



naõconíentii cm nas tentaçocns do tcs, que com fcus Miniftros cftâ-

Demonio, que dcbayxoac facili- vaõ dizendo Miffas: & depois de

tar as culpas , nos leva a padc.cr lhe tetmoíirado de vagar todos OS

penas eternas, cm pirticular aos Altares, diffe para o Santo velho

:

Keligicfos , que como gente mais EJtasjão , Fadre meu , as armas da

p :rfcy ta , & que tem cbrigaça ) de graça Dtvma , pelás íjuaes eufou li»

-guardar a Ley de Dcos comacf. vredaperfegmçao de meus cotara»

treyicza a que íc obrigarão pela rios, et pojto em dttojo cftado, tjia

Regra , arma mais de ordinário la- he a virtude invencível da mtferí^

ços inviíiveis,cubcrtos com humas cordia de Deos. Efta he a Hojiia , cy
cfcufas douradas na primeyra vif- Sacnficto Sagrado , pelo qualjaõ la^

ta. E depOiS de lhe dizer mytas vados os peccadosãornundotodo: ^
coufas nefta maccria , ao fim lhe ve- fem falta te digo trmao canJjimo,que

yo a contar o triíic cafo do convcr- tiao ha no Ceo , nem natert a coufa ,

fo ) que falecera dous dias antes, ôç quepojja refi/itr a ejle Divino Satrtm

asgraves penas que padecia, cnco jficio ^á- a graça deite y fenao he hum
mêdando a todoS;,5c a ç.da hum per coração impendente , & endmecido

íi , que tfabalhailcm com L : :>-S lhe emfuás culpas. Dicas eíias palavras

aliviaíie as cruéis penas cm que cí dcíappareccOjdeyxanuOoReligio.

íava, U felcmbraíle da alma rede- fo chcyo de contentamento;, Ôccon-

niida por feu precioío ianque.

'

folaçaó espiritual , com a qual con-

i Grande íoy a laítio^a que todos tou logo a todos o bom cílado cm
tiveraõ dcouvir íe-íie hantc dam. qucjà tilava o defunto, a ícrvorati-

no , & fahir.do-íe do Capitulo co- domuyioos Saccrdoce na ÍTcquc*

nieçàraõ a fazer craçocns,& ceie. ciado Divino Sacrifício do Altar,

brar Miíías pela alma do defunto, vendo quanto valia para com Dcos
afiiigindo íc alguns comjejuns >& a petiçaó fcy ta por feu mcyc.

difciplinas , outros com divtríos Ratificou fe tudo ifio com a ccr«

géneros de penitencias, fem nunca teza que o Santo Abbade deodc
levantarem mão dcfta obra, até ve- íu^ falvaçaó, pela qual fe ccnverte-

rem avifo do Santo Abbade, 6c te- raõ aspeti^oens em louvores Di»

rcmdcllc alguma nova de mais ale- vinos. Paliadas eftasvifocns, que

gria. Naó fcpaíTáraômuycrsdias contámos acima, fuccedco ao San

-

depois da vifaõ primeyra, que o de. to Abbade outra de naõ menos ad -

^^^j^^

funto chcyo de contentamento

,

miraçaò, aindaquc de mayorcon> res fuprà

& com habito de converfomuy tentamento,porqucejftandooCon 'jj""

limpo, & bem concerrado, tornou vento àMsíTa do dia, faltando por * *
""'

a appareccr ao próprio velho cftan. negligencia do fervidor áã Igreja

do dormindo no dormitório , a ígua para o Sacerdote lavar as

quem o i<eligiofo perguntou como mãos, cflcvc o Convento aguar»

lhe hi3 em íeus tormentos. Bem, dando hum pedaço, virados com
louvores a Deos, (lhe tornou cHeJ os roftos para o Altar, & noíToPa-

porque jà íou livre das mãos de drc Saõ Bernardo do próprio mo.
fneus inimigos ;& perguntandolhc doettava em fuaCadeyracomos
p Monge , quem o livrara, & olhosnogràodoPrcsbyterio,on-
porque via, clle o tomou pe^ defubitamcnteviohumReligiofo,
la maô, dizendo]he,que o feguiíTe, que falecera poucos dias antcíi,quc

&lcgoo acabaria de íaber:<klcvaa* com os oihos poftos nellc clkve
do.o caminho da Igrqa vio os AI- bum pouco movendo a cabeça,

tares todos Qccupados de Sacerdo# .como coílumaõ fazer as peíToas

c. penfa*
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pcnfativas, da qual viíaô ficou o .^^

Santo fufpcnfo, & lhe perguntou

acâufademovcracabeçadaqudlc CAPITULO XXV.
modo para clie : á qual pergunta o

Rcligiofo refpondeo logo com hu- Como nojfo Padre Sao Bernardo

ma voz muy branda, &contcnte, prohtbioaCommunhãõãhum Re*

óiiéào:Padre meufjevosfoubejjeis ligtolo t & do que lhe aconteceo

quãntos^ ét qfí^ ^ comfanheyros ten» por não obedecer, éf como mandou

des na bemaventurança,fe mttyto fa- commung ar outro
, qne duvidava

zeis pda akaçarimuyio maisfanéis y da certeza do Sacramenio,& hum
á- major vigilância porteis por nao homem que efiava empeccado ,fem
haveremvoscotifayquefonbej[eane» ter arrependimento,

ghgencia O Santo , que nada lhe

era tõ ilcgrc , como ouvir fallar A Ndava noíTo Padre Saô Bsr Píúiofeus

ragloria, & nas esperanças delia, £^ nardo cem tanta vigilância "^v^as.

lhe tornou a perguntar íe tinha por fobrc a f Ivaçaó de feus filhos , que cmU?
certo haverem -íc de íalvar todos de ninguém fiava fuás confcicn. musin

os Religiolos daquclle Convento; cias , fcnaô de li proprb : & ainda-
^^l^^^'

à qual pergunta Cilereípondco>^«/í que commuyto trabalho ouvia de Gundl-
*

nio Jó os que vivtao em Claraval fe- ConfiíTàõ a todos» , & lhe applicava '^'^"^ '^^

fiúofalvos, n.as quantos com obeài- os remédios, conforme fentia os íl^ai!""

encta , & humildade guardajjem os males de cada hum : fuccedeo pois,

Ejlatutni deftd Sr.gr^(ia Ordem Ou- que continuando nefte exercício^'

Víndolhe ncíTo Psdre taõ alegre & confclTando hum dia de fefta o
promefla,& lembrando fe, que ha- Convento,achou na confcíencia de
via cntaõ hum Religiofo em Clara hum Keligioío couías. por onde
Ta), obftmado algum tanto, & de lhe mandou , que aquellc dianaõ

condição dura , por cujo reipcyto commungaííc : & indo fc ao Altar,

era muytas vezes caíligado, &re^ celebrou MiíTa com devoção , &
prchendido em Capitulo , pergun ^ gofto eípiritual , que fempre íentia

tou ao defunto le lábia alguma cer- naoblaçáó daquelle Divino Sacri-

tezadaíalvaçaõ daquclle Rcligio. ficio: quando no fim de tudo os Re»
foj & o Monge refpondeo^ que ligiofos chegarão àCommunhaõ,
íem nenhuma duvida alcançaria íí aquelle, aqucm o Santo Abbadc a

mifericordiadcDcos, &feria íal- tinha prohibido, temendo que o
vocomosmais. notaflem todos, & tiveíTem dellc

Naó fe pôde encarecer o conten* alguma fufpeyta fe o viíTem ficar

tamento, & alegria dMma , com fcm tomar o Corpo do Senhor cm
que o Santo ficou ouvindo cíl are. raô grande fcfta, naõ obftante o
pofta,&dahiem dia re naõ ccíTa. precey to de noífoPadre,fe ajuntou
va deadmocíhr , & animar os Reli- com os m is , & de volta com elles

giofos a correrem no caminho da fechegouàCommunhac. Quando
falvaçaõ, como homens que Deos o Santo vio feu atrevimento , por
tmha cfcolhidosjà para Cidadaons naõ dar efcandalo, & dcfcobrir fua

de fua gloria* culpa , diffimulou cem elle , 5c lhe

dco o corpo do Senhor , pedindo

'

lhe dentro cm feu ccraçaó, que naõ

ífçj'^ deyxaíTe aquelle atrevimento , &
F^JíSí deíbbedicnc ia fem algum final , de

queoAuthordcllatiraíre provcy-

.1 H ij to
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topara fua alma ^ & exemplo para go , fem negar nada do que rentia>

naõ câhir mais em outra fcmclhãte» confcíTcu, que a caufa de naô com-
Nao deyxou o Senhor fem cíFty mungar, era a duvida que tinha de

toa petição de ícu fervo, porque fcr verdadeyra a tranfubítancia*

nunca o Rcligioío pode levar a par- çaô de fubíianci? de paô & vinho

ticula para bjyxo, por mis que no vcrdadcyro corpo, & Tangue de
niffo trabalhou nem lhe valco o la- noíTo Senhor JESU Chrií>o;& tra-

vatorio que teve na boca grande balhando a guns Religioíos dou-

cfpaço de tempo , are que cm fim tos,& devotos de o alumiar com
íc dcfenganou , que nenhuma cou- authoridadcs , & allc^açoens dos
fa lhe m)ponibilitava a Commu- Santos , & da Efcritura Divina,

nhaõjfenaõ íuadeíobediencia, & foy trabalho cm vaõ, porque cm
o prcccyto de noflb P.drc Saõ Bcr« nenhum modo o moverão da obfti-

nardo , que naõ quizcra guardi r, naçaõ em qu ? eítava ;& dcHa foy ac-

& aguardando que feíahiíle doCo- cuíado a noíTo Padre Saô Ber-

ro^ o chamou de parte , onde Ln» nardo , que com algum cfpanto

,

çado a feuspés com muytas lagri. de haver entre feus filhos taôef»

roas , lhe pedio perdão de fua culpa, pantofo crime , o chamcu a Capi-

& remédio para o trabalho em que tuIo,& diante de todo o Convento
cíiava* Rcprehendeo o o Santo Ihedeohumareprchcnfaó afperri-

inuy duramente úo crime que ma, aflim de fua duvida, como de
commettèra,& ouvindo o de Con. lha ter encuberra , & tom aquelle

fiíTaô brevemente , lhe deo a peni- cfpirito de fabcdona communita

.

tencia faudavel , & depois abíolvi

.

da do Cco , lhe provou h rgamentc
çaõ de fuás culpas , com a qual Ic- 3 verdade do Divino SacramentOj

voulogoaparticuIaparabayxofa« & a confiança que por feu mcyo
cílimamentc ^ & ficou dahi cm podem ter da falvaçaô aquelles,

diante muy fugeytoásieysdaobc* que com devo^aó fc chegaó a clle*

diencia, & a todos ospreccytos. Porém como o Demónio lhe tinha

que o Santo Abbadc punha, ten. o entendimento cego com a força

do-os em tanta vener çaô , como da tentação
i depois de lhe o Santo

fc os ouvira da boca Divina. Abbade ter dito o que convinha.

Outro cafo fuccedco cm Clara- refolvco.fe com dizer, quccerto

vai na própria macc ria, mas de mo« vivia cm fua condcmnaçaõ , mas
do difkrcntc do primcyro; porque ^"c nenhuma coufa o poderia mo»
hum Rcligioío tentado do Demo- ver a que tiveííe por certo cftaro

nio, & levado de íua gr^ndefim- corpo, & fangue de Chriíto de.

plicidade cahio cm hum terrível bayxodasefpecies vifiveisdcpaôi

erro, de duvidar na verdade infaU & vinho.

livel do Divino Sacramento da Eu- O Santo laftimado comtalre*
chariftia, & de feafaílarporcíla pofta, naõ dcfconfiando todavia do
caufa da frequência ácvc, & dos remédio daquella alma, lhe diíTc

mais S-cr^mcntosj o que fazia taõ com huma gravidade fevcra , que
notavelmente , que foy taxado de lhe era muy natural : Como ? & o
alguns Religiofos ;, & chamado cm n^cu Monge ha de fer condemna»
fegredo o reprehenderaõ , & ad- do f naõ permittirà Dcos tal coufa,

moeítáraõ com muy ta caridade, que os naô crio eu para entregar

conforme ao coníelho de noííoSaU nas maõs de taófevcro contrario:

vadorJESUChrifto, Mascllequc &ícpor faltade tuafé,& duvida,

comaforça da tentação andava cc« que tens npmyítcrio, onde naõ

pôde
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prdc haver nenhuma, dcyxasdc ccírecílehcmcm da ultima enfcr-

alcant^aragraça, que alli íecom- roidade , com que acabou a vida,&
munica , eu te mando em virtude preparando fe como Chriílaô , &
de finta obcdicr cia, que fobrcroi* Catholico,paraoqucDeosíÍ2Círc

r.ha fé vás commungar>que cu con- dellc , pcdio os Sacramentos da I»

fio naquclle cm que crcyo , re com. grcja com muyra inftancia ; foylhc

nunicarà por fua mifcricordia o trazidooda l^uchariíiia pelo Cu-

cine dcímercce tua incredulidade, ra, em cuja Parochia vivia j&rc-

Cumprio o Rcligiofo feu manda- conciliando (t a elic cem muytas

do , òtcomaquclla dureza dcco- lagrimas, òc íin es de arrependi-

ra(.a5 que antes tinha, fc chegou mento, o Sacerdote o admocílou

ao Dl' ino Sacramento da Eucha a dcyxar de todo aquelles illicitos

rifíia, onde aquelle Senhor, que amores, em que eÔava engolfado

para remédio de noíTas almas quis com tanto damno de fua confcien-

ficar disfarçado debayxo das cfpe- cia , & pengo da falvaçaô de íua ai-

cicsv fíveis, que allife recebem, ms.

cbrcu de maneyra naqucíle pcyto Porém o enfermo ( que ainda o
endurecido ( mediante a fé , & de- cftf;va mais do efpirito^ que do cor-

vcçav- do piedoío Abbade^ que no po ) cem huma vontade conítante

iníisnte que o Monge ( até alli m no amor libidinoío,lhe refpondeo,

crédulo ; commungou , desfeyto que naó era em fua maó deyxar de
cm rios de lagrimas de compun querer bem àquclia mulher, nem
<;aó ,& arrcptndifííentodc fuacul- lhe chegara propofito de fe apartar

pa, ccbrcuhuma fé taôviva, & delia. O Clérigo, que vio tal deli.

tíii az daquclle,& dos mais Sacra- beraçaõ , naó fc atrevendo a darlhe

ncntos da Igreja, que nada dahi o Santiffimo Sacramento em cílado

cmdiantelhc era mais agradável, taõperigofo,certificândolhe as pe-

que a ccmmtinicaçaôdelies:&ncf. nas infernacs , com que feria cafti-

X? firmeza viveo , & acabou a vida gado , fc morria cm tal pertinácia,

com grandes íínaes de íantidade, fe tornava para a Igreja comovicw-
& apparentes esperanças de gloria, ra : encontrando a noífo Padre Saâr-

Cutra maravilha muyfemclhante

a

Bernardo, quando íah ia dacafado
cfla conta CaíTaneo em fcus Dia- enfermo, elle lhe perguntou a cau-

logas , & refere ]oa5 Eremita, fa porque lhe naõ dera aCommui
dizendo, qucnaCidade de Rens nhaôj&fabida brevemente, fez ao
havia hum homem ncbre , tk fc. Sacerdote tornar outra vez para
nhor de muyta renda, que vivia dentro, dizendo, que naôpcrmit*
tfcandaloíamentc,&com màoex* tia Deos perder fc afiim humaal.
cn pio de fua vida, por eftarpubli- ma,creada para gozar da bemaven.
camcnte amancebado cem huma turança eterna. Failou o Santo com
prima com irmãa fua , as graças, & o enfermo 'dmocíí ando o,& acon-
ícrmofura da qualeraó taó íingu- felhando o daquillo que convinha
lares na apparencia de fora , como ao bem de fua alma com a Lranduí-

triftes,& disformes as condiç6es, ra,& fuavidade de palavras, que
& coftumes , com q trazia efcure- cm tudo rinha por mercê particu»

cida fua alma:& Deos que naô quer lar do Cco; a qual fcy m^uy bem ou.
que <e percaô os pcccudores , por vida do doente , & prometteo com
cujo remédio veyo ao mundo, per moftras cif» grSde contrição de lur.s

mittio , que eílando noíTo Padre S. culpas , falvo daquclla , que dizia,

Bernardo naquella Cidade , adoe* naÔ fer cm íua maó ter arrependi-

H iij mento



mento delia. Vendo o Santo a íub- dos , ÇclfDpcqitentes : como úétí

tilezadoíaço, com que o Demo- dos c^ccmplos referidos fcvio cm
nio pertendia caçar a alma daquclle hum Clcrigo^ que vivia perto de

hofucíDj cneyo de tanto zelo ^ lhe Claraval cojp tant^ foltura ,& dil-

p^xguntQU fe tinha dotdcnaópo- íbluçaõ nos cou umes, quefctiniia

íifr alçar ç^r covitriçaó di-qutiie pouca, ca nenhuma cfpcrança de

pçcçado
i
|c dízcndoihc clie , que íua emenda 3 mas pode canto a vir-

muy j^randcj fezcom o Sacerdote, tude da visinhançaj que fe conver»

que lhe déllc o Santiílimo Sacra- içOj&veyo a Claraval pediroha.

mento, confiado^que a virtude dei- bito , com cfpanto de quem antes o
le obraria na dureza de fcu cora» conhecia , ôi cem goílo do Santo

çaptffeytos maravilhofos. Abbade,por ver ganhada para Dcos
Nem fahio fiuíirada fua efperân- huma alma taô cíi ragad.?. Li \cnfio

ça , porque ro mílantc que cora- tftc novo Monge a grande fantida»

mur.gou fe lhe trocou a vontade dedos queaílivjviaó, & asconti.

demancyra,que foy igualp ou avea- nuadas lagri mas cem que chorava

5

tajcido o aborrecimento que teve à S.ualquerdcfeyto,&comociicten.

prima^ do amor com que antes a docommeitidotant snodifcurío

trazia impreíla n'alma: $c cem ípay» de fua vida ^ perfevcrava com da-

tas lagrimas de arrcpendimenco , i5t fçza de coração ^ fem poder lançar

pezar da vida paliada , IcvantadAí» huma fó lagnmasch:- mando de par*

as mãos ao Cco dava graças ao Sç» te o Santo fe lhe lançou aos pés,

nhor de o chegar antes de fua mor- pedindolhe com cfiicacia entra-

teaoconhccimento da oíícnía que nhavcl que iíí>petraííc de Deos a

jà entaó lhe fizera , & diíTe para o brandura que íalcc va cm feu cora-

Santo , que fentado juntodclla ef- çaô, para chorar os peccados com-
tava , aindaquecallada , chamando mct tidos Dodifcurlo da vida paf-

cmícu coração {'como outro Moy- fada.

ics)^cr(a\v^&ô:Doíímfiriiíasgra'' O Santo Prelado o confolou
ças a Deos^ venerável P^dre, que me com muy ta brandur3;,dizendOjquc

chegou aterídodio a meupeccado, tiveíTc confiança, porque fem du*
& ^ cmifa delki q menos âborrecivel y idâ lhe cumpriria Dcos feus dcíe

.

fera a vifta de hmnfapo.qa daqtiella, jos , pois craô taõ juítos ;& fazen-

por ctíjortfpeytoííidõ me parcciãfejo, door5çaõ,elle logo alcançou tanta

^md ãffcmbíãdo* Alegre o Santo dor, & compunjaõ dos peccados
com tal mudança , o fortifícou ncl- comimettidosem íua vida ;, ôt tanta

lá , animando c para a hora da mor* copia de lagrimas com que os cho-
re, que fc vinha chegando, com as rar,quenemnoCoro,nem fal.an-

admocflaçccns qucccavinhaõ, & docom a gente, nemandandoci-
dandclhe fua bcnçaô y Ce. p^rtio cllc minho dcyxava6 feus olhos de fcí

para Claraval , & o enfermo para duas fontes de Lgrjmas , que a dor
Deos , com tacs cxtremps decon- do coração fazia lançarem grande
tTÍçaô,.q|ue piedofamcnh:; podemos abundância,

ter ^ feria para a bemAV<:5uurança Outro R^4igiofQ havia em Cia-
f^OQ Seiihor lhe deo,,t.Q;í)aodo.pQr ra vai , que na fua. fcmana de fcrvir

incyoacyaça.Q,,& fc de nojjo Padre na cozinha jnaõqucria lavar alou.
Sã<S Bernardo... ça,dclIa,(confQrme a Regra manda)

Tmhkçgçglçj-ipfo.S.aíito.paiiti^- declamado cm Capitulo ao Santo
cuiari;r<iÇa uçPeoií.paraahrandar,. Abbade defta negligcnci-i , ellc o
& converte?; cor.aç.oens cbíiina- adoiccítou com palavras m is

brandas.
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trancÍ0S;,doquec{tavâ o coração firincipiOi 5tc4uf4 dâs cfpeíÃn^as

do lulipcro ^ que ODiirmurando cn>quevivi£6*

cr.irc dcritesíccrcufavadoqueihe Esn compaí^hk dos mais eílaVâ

cííranhavaô com a bayxcza , 6c im- D» Guilhclrnc Abbadc de Tkrri

,

niundicias da cozinha. íingu lariííioio amigo do Santo^que

Vendolhc oSanro squcilas reli» para O kr no psfiocm qucosvtí-

c.uias de fcberba ,& a prefumpçaó aadcyros íc moíiraõ , acodirâ àS

encoberta, que tinha no coraçaó^ trifícs noVas de fcu mãl,& cora

inudendo a pratica branda cm rc* huma impaciência nafcida de fe vct

prthençfíõ alpcrrima, tal efficacia ficar na partida de tal amigo cm
levc nas palavras, que baíiou a do- cílado taó faudoíO;, fazia alguns

brar a pertinácia do Rcligíoío, que extremos,que accreícentava® mais

dcsfc\to cm lagrimas, & chcyo de a magoa nos Rcligioros. Chegou*
temor do que lhe ouvira ^feiançcU enfermidade ao ponto que podia

a teus pés pedindo perdaõ dacul- ferj&oSánco foy poíío em hutu
papaíTada^Scpronricitendoacmea* rapto, &extari maravilhofo, no
^a , que por obra mcíirou dahi em qual ( fegundo fcu parecer) foy Ic-

diante. vado a juizo diante do Tribunal

j

^^
& prefença de noíTó Salvador JE-

'

^'
SUChrifto> quecomo Juiz fcvcro

CAPITULO XXVI* eílava para promulgar ícntença cm
fcu caíoj& o Demónio aprcfentan-

í)a enfermidade qjfe nojfo Padre S. do hum libello de fuás culpas , per^

Beiníirdoteie i é^ como foy leva^ tendia fentença de condcmnaçaõ
do ajiiizo tCr comoãFirgem Ni contra ellc: mas o Santo ^ que via

, Senhora o vi/ii ou acompanhada naordemdaaccufaçaôapoucaque
. de Sao Lctirenço , é^ Sao Bento, o inimigo tinha em o accular , & o
. &lhe deo perfeyta faude: & do pouco que fuâ conícicncia o re»

Crucifixo qnefe abraçou com elle^ pre hendia de femelhântes crimes >

com aceríeza que ha , acerca de com huma (egurança muy grande,
nojja Senhora lhe lançar leyte em como quem íizcra vida indigna de
Jua boca, fc vituperar na morte, lhe rcfpon.

dco por fua parte , dizendo : Foíto

AS vigilias , jejuns ,& morti- que as obras de mtnha vida naofejáõ

ficações continuas , cm que tâes^qne naccnjiança deliaspo£aper*
jib. I. cap. Q banto Abbade gafra va íua vida, tender agloria,a certeza de meu Sài-

Síaivus' craô taó grandes , & fc ra do que as vadorJESU Chrijlojer opojfmdõr
iib.de vi- forças humanas podiaôíofrer, que delia , mê da animo para requerermím

mMi!^"' cahio cm hutna grave doença, onde nhajuftiça : & como eíta pojfe Ihê

phiiofcas fc pcrdeo a confiança dos Mcdicos, convenhapor via do Padre Eterna,

TsBcr-
^ ^^^ ^^^ Vida, que, fegúdoa opi- cujo único filho he , 6^ pela adquirir

rdi! niaõdetcdos, naô podia fcr muy» naCruzàctiJladofãgueq derramou
ta, porque além de muy tos outros nella : de/les dous direytoslhe bafta

achaques , tinha pela boca hum o primeyro\ò' pelofegundotõj commu»
perpetuo cftilicidio de ficyma, que nicouemfua payxao aos homens , naÕ

o chegou ao ultimo fio, & aguar- temo depertender a bemaveníuran ^

dando fua morte , o cfíavaô acom. çã» que o defeytode mwhas culpas me
panhandofeusfilhoSjdesfeytosem poderk Urar, Confufo o Demónio
irifícs lôgjmias ^ ccmo quem vja comrefpofta de tanta efiíicacia , fc

antitíois olhos o fim de quem era foy vencido i&tiift€,dcyxando o
Santo

Guilliclm.

iii vita S.

inrn^i.ik

vira

mr



5» LIV%0 T%U^Er%0
SfeHto íivrc de Ibai» accufaçocns^& que nella cílavaô , favor para naõ
a vilaõ acabada lorncu cui íi, naò lhe faltar paciência cm tamanhas

írityxancodcenrcndtrtjuefccntaò dores,

naóacabrra, tardaria pouco, pois Eícufava fc o Religiofo com
'>a viíaô Ihcmoílrára cvidcntiífimos grande humildade ;, accufando fuás

•íinacs de juizo, &: conta final. Po- impcrfcyçocns , õ<: os dcnf erices

rèm ccmo Deos o guardava para que tinha , para naõ fcr ouvido no
porfcumcyo adquirir mu\ tas ai- quepcdiííc, até que o Santo A b-

masàgloria>& naò queria privar o badccom preccyto de obediência

múdotaô cedo daquclla tocha rcf* o c nftrangeo a fazer o que lhe

plãdccenre, o dcienganou poucos mandava. Havia na Igreja dcCIa-
dias depois dcfte peníamcnto que raval três Altares j o principal dos
tinha, com outra viíaó:, cm que lhe quaes era dedicado cm louvor da
parecia cílar acompanhado de mui Virgem Maria noíTa Senhora

j &
ta outra gente na praya de hum dos outros dous^hum era de N. Pa»
grande riO;, pelo qual vinha com dreSaôBentOj&ooutrodjinvcná
vagarcfo cempado de remos cami» eivei Martyr Saó Lcurenço , dian.

nhando huma barca para tomar em te dos quaes cc meçou 'o Religiofo'

íi gente daquecfl^ava pelas ribey a fazer fuás dcvcçcens pela íaude
ras do rio , & preparando fe elle do Santo, mais confiado nos me ri-

para entrardentronclla, aotempo tosdaobediccia,& virtudcsdequé
de embarcar fcafafíoa abarcacom omandàra^que na fua própria, nem
tanta ligcyreza, que cm huminf- faltou Dcos com o cffcyto^confcr*

tantefepoznomeyod'agua, àcy^ meàseíperançasemquecada hum
xandoo Santo efpantado de talrc* fundava íeu remédio , porque ao
tirada ;, a qual fez por outras duas tempo que o Monge pcílrado em
vezesj& quando tornou cm fi,aca« oraçaò pedia em nome do Santo
bou de entender naõ feraquellaen -Abbadefoccorro às dores quepa-
ícrmidade a ultima que havia de decia, a Virgem noíTa Senhora a*

ter na vida, com que ficou aífás def- companhada de noíío Padre Saõ
confolado, per ver fe lhe dilatava o Bento, & S. Lourenço veyoviíi-

tempo de ir defcancar com fcu velmenie viíitar o enfermo com
Ghriíio. hum refplandor;, & fermofura raé

Crefciaó (comtudo) as dores admirável > que baíiàrafcmelhanrc

cada hora mais , & íeu corpo eíiava viíla para deftcrrar tcdo o género
taó debilitado , que caufava admi. de mal ^ que no mundo houvera

:

raçaó a quem o VIa, duvidando CO- & taõ defcubcrta foy fua vinda,

mo cm tanta fraqueza caba pacien- que o Santo os ccnheceo entrando
cia para ícpportar males baOãiesa nacamera,& comoalheyodefípe-
matar hum homem robuíi.ffimo. E lo contentamento de tal viíita , ef-

eraó cllcs taes , que o cxccfio gran- teve aguardando o fim delia , que
decomque fevio apertado aquellc comonaõ era outro, mais que ore-
próprio dia da vifaô à tarde , a tem- medio de feu mal , a Mãy de Deos
po que o Convento eíiava ouvin» fcthegou a elle,& pondolhc fuave •

áo a Iiçaõ , que ( conforme o ufo da mente as mãos nos lugares mais a»

Ordem ) fe lè antes da Completa, tormentados das dores , & depois
fll»chamou humdedous Religio- delia cada hum dos Santos, Iherc-

íos, que cílavaõ em fua companhia, mediarão a enfermidade de maney.
& lhe mandou que foíreàlgre)a,& Ta,que ocítilicidio de íleymaef-

pçdiíTc a Deos ,& aos mais Santos tancou logo , & a febre , & mais

. acha*
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achaques o deyxàraõ de todo pon- Ic que taô notável o tivera da Mây
to , & defapparccendo os Santos, cílando na mayor íorça da cnfcc-

quc jà viviaõ na poíTc do Cco > fc mídadc.

kvantou o que ficava na terra livre Foy pois o cafo , que citando o

da enfermidade , & taó faô , como Santo Abbadc na Igreja poílrado

fcnunca a tivera, enchendo de con- diantede hum Altar, em fuaora-

tcntamento efpiritual o Convento, çaô coftumada, com aquelle fervor

quede verem faó , & levantado a dccrpiríto,cm que andava femprc

quclle, que temiaõ enterrar cada abrazado, lhe appareceo Chrifto

momento , naò cabiaõ de prazer

,

noíTo Redcmptor pregado no ma

.

nem ceífavaõ todos cm commum, deyro da Cruz, cujo tronco cllc

& cada hum cm particular de dar beyjava, derretido em nos dela-

louvores a quem taô grande mercê grimas , nafcidoi. do que tinha pre«

lhes íizera* fcntc :& o Salvador do mundo def

.

Entre os qucmuyto fcftejàraõ pregando os braços da Cruzoa^»

íua i onvalcccnça , fcy o principal braçou comíigo cílrcytamente, pa-

o venerável Guilhclmc Abbade de gandolhe com hum mimofo abra»

Tierri , de que jà falíamos acima, a ço o contentamento com que por

quem faltou pcuio, para a força feurcfpeytoengeytava os mimos,
do contentamento caular hum aba- & defcanços do mundo. Toda cAa
lo taô grande , como fora a triftc- vifaô defdc o principio vio hum
za ,quc antes olafíimàra: & lan- Religiofo demuyta virtude, por
çâdoao pés do Santo Abbadc, fcm nome Dom Mcdardo, que entaõ

cllc bailar ao levantar, lhe pedia vivia cmCbraval, & depois foy
com lagrimas nos olhos , que pois Abbadc de Moris , o qual ( íem íe

íua vida erataôneceílana ncmun- nomeara fi por humildade j conta-

do, quanto Dcos moftràra pelo vamuy tas vezes cite milagre, &
novo género de milagre, com que fir guiar maravilha, dizendo, que
o livrara das mãos da morte , tem- oReligioíoqucavira,depoisdefc

pcrõíTc dalli cm diante o rigor de certificar por hum bomcfpaçodc
íua pcnitencia^& naóquizcílecar- tempo,& ver claramente com feus

regar a fraqueza do corpo dcbili. olhos tudo o referido , fc fora chc-

tado com o pczo que naó era poffi- yo de admiração muy manCamentc
velíuftentarmuytotempo.OSan- por naõ inquietar o Santo, ou lhe

to que via as entranhas de amor, dardefgofto,dc verquelhedefco»
Traditio-

donde aquellas pai avras fahiaõ , a- briaõ os favores,& m imos do Cco, nes aati-

gradecendolheoaviío,& admoef^ que elle com todas íuas forças tra "^r .^

laçaó, ofatisfez a tudodemaney* balhava por ter encubercos; mas pai-afiSfe

ra, queentendeo ferem fuás per- o Senhor, que lhos fazia, dava or- ^f^'"»

fuaçoens deíncceífariaSiOndc Deos dem , como para gloria fua , & cx viihTiis

obrava com foccorro particular cmplonoírovieíTem todos ánoti- mapo^c

^U^^^''^'^°
de fua graça ;&omoftrou bem hu- cia dos homens , como veyo a ^^^^^'*"

S2ndí? ma eftranha maravilha, queferefc- quclle milagre, & favor celcbcrri 00,(6^*

Beniardi. rc uo livro da origem de Ciflcr^em mo , que por tradiça "> immemorial, «^íuTcri-

n^ne^o^ quc O Sílvador do mundo poucos & pinturas antiquiflimas admitti
J'"^

^'*

din Cif- dias depois da convalecêça do San- das da Igreja Cathclica tem nora Cármen

Sm to, lhe quiz fazer hum dos raros vel authoridadci & alémdeore. *?"^""?»

lib.caimi. mimos , quc homem teve na terra, ferir Vilhcgas cm fuás obras,o tem nem Vir-

dc viraS. porque naò ficaíTc fem favor do Fi' alguns livros antigos de mão , que ^^}^ Ma-
Beiíiaidi.

lho ^cftando convalcccnte,aquçl. ha cm divcrfas livrarias da Or-
"**

dcm^



dcm-s onde fc diz , que andando o pcytos da Virgem
j
que para favor

i^lonofoSaiito occupado na com- iniíagrofo naò heimpoflivcl a Deos

foíiçaôdas homilias que fez lubre moítrar ley te de milagre, comij fc-

^oEuangclhodcSaõ Lucas, que CO» riacftecom que a Virgem rociou

^ meça , Mipis eji Gabriel Ang elusd os bcyços de feu fervo Bernardo.

DePfCnàc cortou a pcnna nos lou-
._

"Vores da Virgem mais dclgada^que

cm tcxiasíuascbras, humanoytc CAPITULO XXVH.
dcLois de rergaíiaio grande par.

te delia cm eícrever . k foy à ígre- Como rwfo Padre São Bernardo vi*
'

rja , & poílc diante do Altar mor

,

fitou ao Venerável Hugo Btjpo de
que era ( cooio fica dito ; dedicado Ganobre , & aos Cartuxos que
à honra da V irgcm Senhora noífa

,

alU vtvtao perto , cí^- do cfue Lhe

c;la lhe :
pparccco acomp-nhsda de acont^ceo com alguns exemplos de

•Anjos ,& ceri ada de hum reíplan- fuamortijicaçao , ó^pactencia.

^or Divino > cem fcu Ur.igenito

Filho ncs braços, do modo que TWT ^ força da enfermidade siiva

commummcnte fe pinta^ & agrade JL^ psífída , & quando os Mc vita s n.

.ccndolhe o trabalho que tomava dicosdcíccnfiàraõ da vidadoS iv '^^ ^-'^•

emlouvorícu, parecia ao Santo
;,

to A bbidc, o venerável Hugo Bif cui/hei-

q.uc de hum de fcu s Divinos pey tos podcGancbrc^detujaiantidade, "^usiib.

lhe lançava na beca humas goras de & notável doutrina citava omun íu^an.
JcytCjCom qucícntia humadoçu» do chevo, afFcycoado pf la fama a

ra,&goílo interior, quelherou- noífo Padre Saò Bernardo , & pe«

èavaosfcntidos, Ôclhcacendia o zarofo cie vcc ficar o mundo deiam •

^fpirito cm novo fogo de amor Di- parado de fu í virtude , o mandou
yuio j & dahi em diante fentio co. vifitar a Claraval ,& faber o eílado

fihccida ventagem cm fallar , & cf- de fua diíp f?çaô ;& como cm cou.

crever louvores defta Senhora, fasdcaviíoAurbanidadenaôpaf.
quccomaqucllasmoftras de favor fava por alto nenhuma ao Santo,

o quiz adoptar por filho feu, como cntendeofedeviaaqucm o vifitàra

cantou cm elegantes veríos ode- na doença outra viíitapcíTjal: cf-

.\oto Monge Philotcu, que com. tandofaô,& mandando pedir huti

poz fua vida em metro , comparan* ma cavalgadura empreitada a hum
do o nos mimos, & adopção com Rcligiofo da Ordem Cluniacenfc

Saó Joaõ Eujngclifta. Ncmcaufc Tio leu, acompanhado de alguns

duvida dizer que cm tal tempo , & Religi fos fe pz a caminho j &
decorpojà glorificado, naò parece lendoniicia defta fua vinda o Sã-

vcriíimtl haver Icytc em pcytos, toBifpo^ cheyo de contentamen.

como refere o milagre: porq além to,&^Iegriacrpiritual o veyorc-

das iraràvilhas , que Deos obra ceber ao caminho, & chegando a

ícbrcraturalmentc, naò lerem da Ycllo,íedeíceodamulacmquehia,

junfdicçaó de noífa fcicncia , nem & caminhou a pé hum g ande cfpa-

lermos obrigação de lhe darmos as Ço , aré que chegando perto dellc,

caufas y pois alíi naõ ha oucra mais, fe lançou poftrado a feus pes , pc.

quca vontade Divina; os lugares dindolhe abcnçaô com muytacf-
cm que cfte milagre fc conca naó du ficacia.

zem mais, fcnaò que parecia ao OSanto Abbade, que natural.

Santo Abbade ftr aquillo, com que mente era humilde ,& contrario de
feus beyçoíijc rociavaõ, Icy te dos honras^&vcncraçoens femclhan-

c tcsV
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tcs, vendo jazer afeuspéshum deyXaíTc de Ci dizer a hum dos

Bifpo taó venerável > cuberto de Monges qne v'm\\m em fua çcmpa*

brancas > adquindaíi çm perpetuo nhia > que gqíti 5ílgum íentimento

fcrviço da Igreja G3thohca> con- foy dar avifodifio ao Santo ;,à quê

fuío ciT; fi nicímo , & tremcndode caufou adiriraçâõ tfta nova > por-

vcrquclhc confundia lua humilda» que como rcucfpirito and.va !cm»

de, fe lançou também cm tcrra> prcoccupèdonq contemplação das

pedindcihc, que como Bifpo, & coufasdoCeO;>lcmbravaôlhe pou*

cheyo das virtudes que nellc falta- côas curioijdadesda terra, & com
Vaô;, oengrandci-círecomruabcn' Vir todo o caminho a cava!Ío> &
çaô , & o naó aggravaíTccom ufur* com as rédeas ns maô>t. 1 era a mor-

par o que fc Ihedcvia. tifícaçaô dos íentidos , que achou

Forçados cm fim daspâlaVras por couía nova fallaremlhc no pef.

bum cio outro, fe levantarão , & ponto, & galartana dos arrcyosí

dcraôbcyio de paz ao ufo de Frân- de que o Prior, & m is Rcligicfcs

ça , ficando dos dias da converfâ ficàraô muy cípantados , & conhc#

çaó tao amigos hum dooutiO, que eidos de fua imperfcy^àô, pois O
cm quanto ihes durou a vida,íepo qucoS ntonaôvira cm tantas jor*

diaõ luas almas hâver por huma , Uídas , peio grande rcçolhirrencQ

pcíh em dou^ corpos. Entre as dosfentiios exteriores, notàraô

coufas que Saó Bernardo fez cftan- clies logo em o vendo. Nem hc

do em caía do Santo Bifpo, huma muyta maravilha a q scab mosdc
delias foy viíitar o Moíleyro da contar, porque ordinariamête lhe AufW

Graõ Cartuxa , fundado muy per- aconteciaô cafos fcmcih mtes, co ^^^ ^.^P.*^

to da Cidade de Ganobre , onde ef- mo foy caminhar ao longo do fa. ejwm^
ta' a por Pnor hum homem devida mofo , & grande I sgodr L uícna

j^i^,
£

'ft^
faiitiífima, chamado Guido, ao poreípaçodchumdistodo^&qua-

cput. II.
'

qual,& aos mais ReUgiofos da pro- fi fempre pela borda d*agiía , fem

prjacafaoS rto Abbade tinhaef» nunca dar fé, que houve ífeaili tal

cnrohum? carta dcvotiífima, em LâgO;>&quandoànoytcouviopra-

repofh doutra , que elles lhes ti- ticaraos Religiofosqueoacompa.

nhaô m nd do^ que hea undeci- nhavâo^, na grandeza, &fermofu.
manaordemdcfuas Epiftolas: & i^<i delle, perguntou, que Lago erâ

fbendo elles de tal vifita, o efpc- o de que fallaváO;, Ôc onde virão

ràraô na Igreja ) como coufa cahida coufa tão cfp^ntoía como diziaó;

do Ceo, &c com e^ranha venera- de que todo como homens attoni»

çaô^lhcfoycadahumcm particu- tos ficarão olhando huns para OS
lar pedir a bençaó , ficando todos outros ^ entendendo que o recolhi*

cm geral tão edificados de fua hu- mento, & mortificação dO Santo

mildadc;, & con.poíiçaõ, quanto era dom particular do Ceo, para

antes cheyos da fama , queomun- confuíaô, & exemplo dosimper*
do apregoava de fuás obras. E. com feytos da terra ;, & contandolhe o
tomarem todos exemplo de quan- qucpaíTava, & como todo aquel!c

toviaôneIIc,dehumafòcouíamo- dia caminharão ao longo delle, D
íirouo Prior Guido pouca fatisfa» Santocomhummododercprehcn-
çac ;, vendo no cavallo cm que o faõ íua , ôc por fazer pouco cafo da
Santo hia, huns arreyos mais cu mortificação que os efp ntàtatan»

riofos , & apontados do que pedia to,lhcsdifie : Sou íao pouco curtofo,

ohabiio^ &huiTÍldadt rclgioía^Sc quedeyxopircnjdefittydo coufas tàõ

naê pode acabar com fcu ztlo
;,
que dtgnasde notar* £ com (cr a morti«

ficà|aô
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ficação dos leni idos exteriores taõ cm quanto tinha cfcríto, onde lhe

dignadepO' cíci ar, a das payxocns impoffibilit flea íalvaçaò naC'au-
if^tcriorcs lhe f zianotavclcxcc!» ííradcfeuM ftcyro, antes ícaffir.

ío , pcrquc a» rinha tão dom das mavi, que em muy tas partes, onde
a razáo, que fiaJa íe via tm ícu mo» fucccdia tratar efta matéria ^appro-

do de prcced'.r onde houveíTc reli- vava antes a mudança dos oftu»

quiasdealguma petite, outivef- mes,qucadoslugares;,porqucein

fen lugar rcrpeytos humaros , an. huns montava pouco, & nos ou-

/ tes regulava tudo pela vonradc Di- trosconíiftiatudo.

vina , aceytando qu jeíl^ uer contra- Não foube o Cónego dar r pofta

ftss,quclhefobrcvinháo,comt o às palavras do Santo, vendo que
sicgreroílo , con o as profperida- lhe rocavaónovivo, &comhuma
dts , & o moftrou bem tmtodoo c lera defatinadafe chegou a elle,

género dclles Porque vindo a Cia» &lhedeohuma b fetada tal, que
raval hum Cónego Regrante pedir f

queyxJida cfquerda lhe ficou logo
o habito da Ordem; &conhecen. inchada, & denegrida, & queren-

do nofío Padre Saõ Bernardo por doas circunfíantespcrlhc as mãos
Divina inípiraçaó o efpirito que comoaÍ2crilego,&dcf foradj,

o

trazia, não condizer com a vida Santo fe mctteo n ; mcyo, & fez

que queria tomar , depois de lhe com que o deyxaífcm ir fem lhe to-

fazermuytogaíalhado;Ôc bomtra. carem com obra, nem com palavra,

tament , lhe aconfclhcu , que não cm que o efcandalizaíTc: & tal íoy
-í- muái^t ohabito de fua primcyra aefficacnqucniíiopO/3,queosou-

*:'^' voe ça5
,
porque vivendo ncUc,Ôç tros o dcyxàraõ, ôcfc^oz emíal-

ij guardando a Regra, queprofeííá^ vo , todotohfufo, Ôcattonito da
ra, alcançaria ofimquepcrtendia, grande p ciencJa,&humild;dcdo
quecraabemavcnturanfa. Santo 'Ibbade^q àiçiitacaõ dcfcu,

O Cónego , que n -ô vmha para &" noíTo Meílre Chriílo eivava com
confelhos taô fantos , nem defpc- o animo prompto para dar a outra

dirá de íi os furros qucoaoviaôa queyxada ícimportaíTcCuíroto-

f.*hirdeíeuMofteyro, arguindo as que revê em afrontas de palavra dii

paLvras de rcílb Padre Saô Ecr- gno de fua modeília, porque íabeii-

nardo , lhe diííe , condizerem mal do como ElRey de França fe havia

com os grandes louvores , que elic algum tanto defcuydadamcnte nas
nas obras que tinha efcrito dava matérias de juíiiç3,&fegovernva

20S que bufcavaõ a perfeyçaõ da mais por aíFeyçaõ,q pelas Icys dos
vida, pois a elle que tâtos extremos £mperadorcs,&Reybfeusancepaf-

fazia pela alcançar , c mo era dey fados com manifeíio damno,& per-

xar a quietação , & gofto defeu daunivcríaldoReyno, movido c6
Mcfteyro, &virbufcir asafpere- l^um f.ntozelo, & defcjo de fua

zas dcClatâval, dava repoftataõ íalvaçaõ,efcrcvcohuma carta chea

defâbrida, como era mãdallocôti de adrertencias taó amoro as, &
nuar na vida menos pcrfeyta, ac« brandas , como craó todas as fuás,

crcfccntando a ifto , queíctivera ahumBifpo,qucatêcnta5 fedava

na s mãos livros tão defconformes por muy íeu devoto , & era grande

de quem os efcrcvia , os rafgàra privado d'EiRey , & o principal de
diante delle, ou os mcttéranofo- feuConfelho, pedindolheque pe»

go. Sem nenhuma alteração de tal lo melhor modo poffivci remediaíTc

defcomedimento , lhe refpondeo o os aggravos do povo , & iníiruiíTc

Santo
;, que naó lhe lembrava lugar a EiKey na ordem de governar feus

vaffal.,
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VaíTalíos fcm cfcandalo. O Bifpo voçâpnâfcrmâquedcfejàra;&naõ
vendo que o Santo levava tençaõ Querendo perder o merecimento
differcnre dâs que fcufaó no Paçoj de tal obra,oíí'cfceco ao Santo íeis

-

íatisícz à ília csrta cem humarc* centos marcos de prata em dinhey-

peita indigna de fc mandar a taõ rode contado, para que cUeedin-

vcneravel peíloa , cujo titulo po- caíTc cm França hum Mofteyro,on-

rcy> para fe julgar o diícurfo da dcosReligioíos íerviíTemaDeos,*

Icytura* & lhes pcdiíTcm mifcricordía por

Jíís!eno BifpoSu€fFonerífe,a Ber» fuaalma*

narfio Jhbade dêClaraveiU fafídct Ãccytcu noíTo Padre SãoBer-

& r/f.etjõ ejpít ito blasfemo , & dtf- nardo a cfmola ^& levando hum af-

fawatoriOi comine põem crime em íinsdo dá quantia , ao tempo que

fcn Uey contra ospreceytos de Chrif. o quiz mandar paíTar cm França,

io. foyfaltcâdn no caminho, & rou-

Lib Epi-
^' ^^^^ sfrortá o Santo Abbade bado rodo fem lhe dcyxarem nada*

ftoiarum rcípondeo com a modcíiia , que os Q^uando clk nova lhe chegou a
cpift.ia). curiofospódcmvcrnaEpifioladu- Claraval , poftoque a perda foflc

zentas & vmtc & rres
,
que come. muytfl;, não mudou fua quietação,

qaiMinme éfmdem fpirimm blã^phe» n^m fc alterou mais do coílumado,

míc hahereme árbitror: owác diz, antes com muyta paciência diíTc:

que da tenção com que fc moveo a Lonvâdofeja o Senhor , que nos li»

lhe cícrcvcr aqrclia carta, entende vrou defiâ cargas o dinheyro erà

muy bfmnnôiroraremíio eípiriro muyto tacohíçagrande,odefejoven*

de blasfémia, porq fendo coflumc ceo arazé , por onde devemos per»

f(íu naô dÍ7er mal de ninguém, doar ãos Italianos, qne nos livrarâ9^^

mi)yto menos o diria doPrincipe, detrabalho, em tomarem fobrefitao

que Deos manda venerar pormo- grande pez,o nos corpos ^ éf talemha*%

do avcntajado» E taõ pouca conta raçopara as almas* Com a mcfmd
ffZ depois das afrontas com que o qúietação,6c facilidade fofreo tam-
iraiàra , qucnaò diyxou de correr bem as perdas de algumas herda-

ccm o Bifpo, ôí moítrarlhe o ambr, des que lhe tiiihaô dado para afíen»

& {aniiliandade , com que antes

b

tosdeMoftcyros,asquaeslhcsto.
convcrfár* , por fe moítrar vctda« màraó , & foncgàraõ depois com
dcyro humilde, & feguidor dos evidente malícia, a qual fe pudera
coníelhos Fuaíigtliccs. Efenasà- redarguir facilmente emjuizo,fc
fftntas de obras,& palavras feytaâ as quizcraõ demandar, mas a hu«
à fcapelToadcofingularesindicios mildade do Santo não permittia

de paciência , na perda dos bens da chegar com as couías tanto ao ca*

fortuna naô os teve menores , pôr- bo , & antes queria perder tudo, &
que dtíejando o Abbade de Faríc mofírar fc vencido, que naô ad^
fundar em Itália hum Adofieyro quiriromundocomafrontar,&a-

'

da Ordem , & tendo alcançado pa- bater ninguém.
lavra de noÁTo Padre Saõ Bernardo,
que lhe daria Religiofos para vivc-

rtm nclle : ao tempo de os mandar
lançou oSummo Pontífice mão k^SM
dclles , &OS mctrco em outra Ab- H^J^
badia , que fez à fua conta , dey.
xaudo o Abbade Farfenfe muy tri-

at , por Dáovcr cumprida fua de-

• 1 CAi
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_

. _^ pondcooSanto^quenaô tinha cria-
~

'

" "" ' dos aquém mandar fazer coufa,

CAPITULO XXVIU. queíclhcnãodevcircacllcporque

• V rí; : ' Í-; t.u : V íe O dizía pelos íeus Monges , ellc

Í>0hmmU$de de nojfo Péidre Saé os cínha em conta de filhos d'alma,

' Bermtd<rr& do qde paffou com o que gerara para o Senhor ,& creàra

*,>(í)^mõmo algumas vezes ^ á'CO. com o leytc da palavra Divina , &
' mooUnçou de daaspejfoas , gtte eníinava ocaminho da falvação, &
tinha atormentadas, não para fervos, nem captivos^co-

>H V4, mo clle OS chamava; & quanto á o.

T? Ra noíTo Padre Saó Bemar^ bracmíi^naôcraparaeftranharfcr

divitaS. I^do humildiflimodc condiçãn. humilde, tendo a Chrifto porex-
Bernaidi ^ laó alfcyçoado 3 obras quçmof. cmplo, que fe fez humilde até à

íeS traíTem charicza , que as fuascraõ niórtc, Ã o texto do EuangeÍho>

carn ini- tQdas encamin hadas a cfle fim , co» ^^e promette grandeza no Ceo , a
^^^' oheccndo que ocammho dosquc «juemlcguir humildade na terra;&
antiS pertendem adquirir a glcria , con- açcrefcentou mais o Santo dizen-.

Guiiíiei-' íjfteno deíprczo das fobcrbas, & ^o ^o fingido Monge: Ide a vof.

íbpr?''^
tauftos da terra,& porque aos que ^o Abbade , & contandolhe o que
caminhão por clle , acontece mil c/lranhais emmim, daylheconfc*

Yçzes ferem falteados da vaida» Ihoqueoimirc, femtemor de na
de, que lhe rouba a defpeza dos iíiiitaçaô perder merecimentos.Vê-,

merecimentos , trabalhava o Santo ^o o inimigo , que por aquella in*

de não publicar as coufas quepo- vençaó naô fahira bem o que per-

dia encobrir , como fez hum dia, tendia , & que o Santo redarguira

que mct tido emíua Ccllaemcom- facilmente íuaspalavrasjcomhuma

panhiadc trcs, ou quatro Rcligio. imitação íingida de humildade hc

fos, que dtvião eftar occupados pcdioosçapatos para lhos cozer,

cjn outro tal exercicio , fe poz a co- dizendo íerlhc mais devido a cllc

zer huns çapatos velhos , que tra. femclhantcs humildades^ que a hu-

zia nos pés , o melhor que fabia ;& ma pcíToa de tanta authoridadc,&
dado que a obra foífe de muyta hui grandeza como Abbade de Clara-

mijdade, a vontade com que a fa* vai » cuja fama aífombrava o mun-
2ia era tal, que o Demóniocowo do-

pay da foberba o não pode fofrer
j

Ouvindo o Santo cilas palavras,

^.cmtrajos de hum Religioíò de 5cparecendolhecujaseraõ,pozos

hábitos pretos , muy atithoriza- olhos nelle com muytacfíicacia,&

da , entrou pela porta da Cella por infpiraçaõ Divina conhecco o
muy dcfubiio, & como quem fe Demónio, &fuatençiô, que naô
adfiJrava d» cbra que ao Santo era outra , mais que trazcllo a def-

vja nas n>áo*, lhe diííc; Senhor Ab- prezo da obra que fazia, ou tirar-

badc, que neva invenção de excr- l»ic o merecimento delia •, & com
cicioheeílaenvque gaíiais otem- hum rizo acompanhado de Tanta

po? Diflícrente por certo vos pin- indignação, lhe rcfpondeo.-Injuf»

tava o nome , que me trouxe de tão to íeria por certo occupar*fe cm
longe a eílas partes , íò para gozar cozer meus çapatos

,
que íchaõde

de voíTa vifta , do que vos eu acho rcfolvercm cinza, aquclk que no
occupado em obra, que pudéreis principio foycrcado pelas mãos de
encomendar aos quevos fervem de Deos com tanta fcrmoíura , & glo-

criados. A's ^uacs palavras ref: ri^; & mandandolhc d^ pane de
Dcos
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Deos que fe foíTe ,& naô crppcccf- no próprio iníTante fe reíclveo em
íeaelle^ncmafeusfilhoseíticouía nadarcomoa machina que trazia

alguma , o inimigo le transformou armada , para inquietar o Santo,

cm hum pequeno animal de ícal- Nem me parece alhcyo dopropolu

dadc extraordinária , & diante de to cm qeftamos, contar humagra»

todos dcfapparecco deyxando-os ça, que fe refere cm hum íivro de

cheycs de admiração^& mais acau- maó, que havia em Claraval , entre

lelados de fuás aílucias , que naõ outras particularidades deíic San*

atiraô nunca ícnaóà perdição cter- to. E hc, que cíiândoàs Matinas

rajcmqdefcjatcrmuytosccmpa- hum dia de fcíía em companhia

nhcyros padecedorcs de lua pena. dos mais Religioíos na Cadeyra

Quero C2ÍO muy íemelhantc ao Abbacial, que he a primeyra do
rcftndo conta Cefareo cm Teus Coro direy to ;, vio o Demónio fcn-

Disíogos, dizendo, que ou por De- tado no frizoaltodchumaCadey-

ceííidadc, & fero calçado que noí- ra , que íícava perco da alampada,

ío Padre Ssõ Bernardo trazia taõ que ordinariamente ha no mcyo do
afpcro como as mais coufas de fua Coro em todos os Moíleyros da

vida,ou por íe exercitar cm algum Ordem. O qual em hum roiodc

officío de humildade, fe fechou pergaminho comprido hia cfcrc-

hum dia em íua Cclia , & com fogo vendo quantas faltas :,aílim de pro.

fcy to , & hum pequeno de fevo, co« nunciaçaõ , como de inadvertência

mcçou a untar os çapatos , tendo o faziao os Rcligiofos, no que reza-

coração tão prcmpto na humilda- vaõ , & comoa leytura de aponta-

dc,comoeíiava5asmáos na obra dor tão curiofofejaordinariamcn'

que faziac. O Demónio que naõ tediffuía,aconteceoacabarfclhco

podia levar com fofrimcnto condi- pergaminho cíii que notava, & por-

cão taó contraporá à fua ;, derejanv que neííe particular não perdeffe

do impedir cm parte o que naõ po- te mpo, quiz diíirahir ccmalgu.
dia em tudo, tomado figura de hum ma invenção o recolhimento de
homem grave ^ Ôc authorizado, en- noíTo Padre Saô Bernardo , que o
trouonde cUeeílava perguncando cilava vendo, & pondo os dentes

a grandes vozes pelo Abbade, fin- C^"^ tomara com a mais figura

gindo que o naõ via ^ & quando fantaílica) na pcnradopcrgami»
chegou a elle , &ovio com hum nho, & puxando com as mãos,
çapato na maô, & na outra o le- monravaqucreiloeíiendcr, pondo
vo com que o untava , fazendo ninotanta força, que efcapando-

hum termo admirativo, & moíirã- Ihedosdentcs, dfco( ao parecer)
do grande efpanto , diííe : Oh gen- com a cabeça em huma columna da
til traça de Abbade» mais decente Igreja, fingindo com mil cfgares

fora a tal cargoir receber os li ofpe- que feni ira grande dor nella, dan-
dcs, que vem à Portaria , como do cem iíto alguma matéria de rir

mandão texto da Regra, & a gafa- ao Santo, m.as não de perder o tcn*

Ihallos na forma que cila ordena, to, nem divertir o pcnfamentodo
que cftar untando os çapatos para exercício em que cfi ava occupado.
confundir os outros ReligiofoSé E dahi em diante advcrrio os Reli-

Cahio o Santo na traça do inimigo, giofos da vigilância , que o Demo.
conhcccndo-o por inípiraçaõ Divi- nio tinha cm lhes notar íuastata'^,

na, femlhe tornar rcpoíia nenhu- &osfczmfiisaciutc'ados naspro-

ma,continuoucomoqcíiavafa2é- nunciaçocns, & at nção, quefc
do , dcyxando.o laô confulo , que requcre no Olicio Divino.

I ij Outra
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Ourrâno^teandavao Santo cor»

rcndc os dcrmit(-.rios,& vigiando

a quietação ,.Ô< guarida do fikncio>

& ccmo feu exercício era andar

C'Ond^uamt:^ltc rczando>encomcn»

dando a Deos a íi ;, ôi feuíi filhos > o

Demónio lhe fahioaocncontrO) &
com hum modode efcarnco>& dcf-

prczo de íuas era^oeus ;, lhe dííTc^

^•xôhuns cercos vcríosdoFfaltc-

rioTv zados com deveçaó, fc podia

alcançar de Dtos tanto,& rtiais da
que elic alcançava com fc andar fc-

candode dia ,& de noy te pedíolhe

o Santo
;,
que lhos didèíTc, pois

cráò de tanta efficacia com Deos,&

o Demónio fiazc.;dofe1he de rogar,

diííe que c naó tinha per p^nto fcu

aniigo^ ^Vnt houvcíTc de dar novas

annas, com que depois lhe fizeíTc

mais guerra.

Pouco me importa (Ihctornou

oSantoAbbadc; que me digas os

vcrfos , cu os callcs comtigo, por»

que como ra6 do Píaítcrio , com o
rezar cada dia cedo, iràõtimbern

demiíiura , & ficarcy cobrando os

merecimcHics dclies,& dos outros

Pfalmos. Vendo o Demónio, que

cm lugar de lhe íazcr rezar menos

que antes cem a invenção que buí >

oàra . tirava o Santo doutrina para

rezar mais, teve por fcubaraiodi*

zcrlhc os verfos , que em alguns

Diurna es anngcs , & Pfalterios da

Ordem andaò imprcfíbs , & hb os

fcguintcs/

OBoneJefu.
lllamina óculos m.cos , ncunquam
obdormtam in morte:nc qu nào
dicat ininucus meus, prxvaltii

advcrfus eum.

O Adon&i.

In manus tuas Domine commcndo
fpiritufn meum: redemifti me
Domine Deusveritatis.

Locutus ftwn in lingua mea,notum
facmihifincítí mcum: & nUínc»
rum dierum meorum quis çft/

ut fciam quid deíit mitu.

ORexfili Davtd.
Fac mccum fignuminbonum, ut

vidcantquiodcrunt me,& con-
fundantur ; nuoniam ru Domine
adjuvííii me,òí ccníolatus es me»

O Eloy.

Dirupiíii vincula mca , cibi facrifí-

cabo hofiiani landis ; 6i nomen
Domini invoeabo.

O EmínãnaeL
Periit fuga à me , & ncn efí qui rc«

quirat animam mcím : clamavi

ad te Domine : dixi : tu es fpcs

mca,portio mca in terra vivcn-

tium.

O Chnfte,

Confiteantur tibi Domine omnia
opera tua ; & Sandi tui benedi.

cant tibi. Gloria Patri ,& Filio,

&c.

Era grande a inimizade que o
inimigo tinhacom noífo Padre Sao
Bernardo, & grandes as vitorias

queo Santo alcançava dcllc , como
quõ defdc fua mocidade lhe come •

çâraa perderõmedo>^ fcrihõrcallo

como Capiraê vicoriofo , & o dco
a entender o Demónio, fáíiando no
corpo de huma mulher que ator-

mentava, levando a feus parentes

da Villa deBarfobrealva, em com-
panhia dcOutra,que íofria a meíma
vcxaçaõ,ao Mofieyro de Claraval,

para que o Santo varaô as curaííc

ambas do mal que padcciaó : & in-

do nocaminlioíinuy forces elcarnc-

cendodaqudlícsque asíevavaõ, &
dizendo, que naõ tinha o Santo

Abbaded€ Claraval poder para os
lançar fora dos corpos cm que
hiaò, nem eíles por feli mandado
haviáõ de deyxar fua morada.

Tanto qUe chegarão á viíia do
Moíkyro, o Demónio quc ator-

mentava huma das mulheres, diíTc

para o outro : Parccemc compa-

nheyrOj quchey de largar o lugar

que tenho , porque fe me abre-

viaô as horas , fcgundoo pouco
cfpaço
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cfpaçodc caminho que rtíladean.

dardaquiatéoMoftcyro^ porque

me naò hc pofli vel chegar a ver cfte

Bernardo ;, nem quando ouço fcu

nome,dcyxa de me rccrefccr pay-

xaò nctavel. Pcrgunroulhe o De»

monio que hia na outra mulher,

a caufa de ícu rcmor;,& a impoífibi»

lidade que tirha para naõ ver a noí

Ib Padre Saó Bernardo , nem poder

ouvir ícu nome: & elle com algu-

ma payx2õ que moftrava noroílo

da [ obre mulher, lhe refpondeo,

que acauía de todo efte feumal^

fora querer clle tentar o Santo cm
matéria de ícníualidade, fendo ain-

da fecular ,&apcrtallo de maney
ra ,quclhcdeo muyto em quecn»

tender, & fcntindo fc clle vexado

da payxâô libici» ofa;, fe benzera,

& lançara de fi a ten açaô , efconju-

rando-o da par e de J tSU Chrifto,

que o dc^ xaífe ^ & fc naó atrcvcíTe

ir-sis ao tentar, nem chegar aonde

cile cftivcílt, por onde lhe naõ era

pcílivel apparcccr no kgar onde
clle vivia?& antes de chcgarê à Por-

taria , o inimigo fc foy ;,& dcyxou
a mulher livrc/em nunca mais tor-

nar a c!ía,com grade admiração dos
prc fentcs,q cm c hegãdo aportaria

do Moíteyro , & vindolhe o Santo
ilbbadefallar, lhe contarão o que
no caminho ihcs acontecerá com o
Demónio, de que elle ficou muy
alegre , & dco particulares louvo-

res a Deos noífo Senhcr, que nunca
o dcfamparàra de fua maô , nem lhe

regara o faví r de fua graça emlcy-
go,ricm Religiolo; fk fazendoora
çaô pela cutra mulher afíl ida, cujo

atoroicntador íe jadava de mais
conftante que fcu com.panheyro,
& mandandclhc em virtude do no-

me de JESU Chnfto, que a dey-
xaíTe livre,& íe pariiííe delia: o De.
monio a mal de leu grado a houve
de deyxar com finaes do grande
pezar que tinhacm tal partida i&a
mulher (poíbqucnuiy quebranta^
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da) ficou livre de fcu mal, fem nun-
ca maislhc virem quanto vivecj 6c

os que com cila vieraõ, engrande-

cendo a Deos noíio Senhor, & feu

Santo , hiaô publicando as maravi-

Ihas^queviraôcom feusolhos:de

que a fama de Claraval, &doAb-
badc dellc hia cada hora em mais

crefcimento, & os homens admi-

rados de tal fantidade o vinhaó ver

como Anjo cabido do Cco pararc»

médio do mundo:& tal graça tinha

alcançado do Senhor, que nenhum
enfermo que vicíle pedir remédio a

feu mal , tornava fem alcançar fau.

de, nem pcííoa deíconfoíada buf-

cou ncíle confelho , quenaó partií^

fc muy outra do que alli vicra.-pjrq

parecia eíle Santo dado por Deos
sb mudo para confolaçaô de todos*

CAPITULO XXIX.

Como N, Padre Soo Bernardo cotim

venceo hum Lavrador , que fi
louvava de ter grande quietação

de penjamentonaor ãçad^é^ de ou-

tros mtlagi es , qne fez por virtu -

de dejuabençao»

SAhia algumas vezes noíTo Pa-

dre Saò Bernardo de Claraval

,

ou a vifitar fcu grande amigo Dom
Guilhelme Biípo de Xalon , que
por fua contemplação andava oc*

cupado em fundar Abbadias da
Ordem , ou para fazer paz entre

gente difcorde , & Itvava ordina*
riamente comfigo dous Kcligiofos
anciaons, & de muytaautijorida-

de, em companhia dos quaes reza-

va fuás Horas, & gaíiava outras
docaminho em praticas efpiriruacs,

& de proveyto para as almas dos
ouvintes;&f quando alguma vez fc

deyxava ficar atraz, ou caminhava
diante, era para íe influir todo na
contemplação dascoufas áo Ceo/
onde tinha ícu contentamento , &

I V] àdcpy

Goillielra.

iii vira S,

Bernardi.

Gundiíal-

vus à Sil-

va :ibidê.

Philo-

teus ibidé,

& icliqui

omiics.



dcfcjoi&como hum dia apartado m€m,comfclhcdar taõ boa peça

à

da cofrpanhia fe dcyxaííc ficar coata de taò pouco preço , ôc

atraz hum eípaço notável j Ihcía» c nfiadofcr ccavallo feu, fezlar-

hiD ao encontro hum Lavrador, gaspromeíTas ao Santo de lhe naõ

que por le var o mefmo caminho do negar a verdade do que paíTaífe na

5anto , fc ihe oficrccco por compa- oraçaõ , que começou com muyta

«hcyro na jornada: cUcqucnaó ti- preparação de recolhimento; m.s

«ha mcnoa affabilidadc^ que nobre- antes de chegar ao mcyo d(;lía lhe

za, fcíttjou a íimplez tcnçaô do occorreo huma duvida à imagina»

bom homem, & de companhi<i o çaõ^íehaviaôosarreyosdcferfeus

mrtteo em praticas efpirituaes,& juntamente com ocavallo^ cu lho

de couías de coníciencia^ louvando dariaô cm cíTo ,& voItando4e para

muyto o exercício de orar , & a fre o Santo Abbade^ ihe díTc: Oulà Se*

qucnciâ de invocar a Deos como» nhor Padre, a felia, & arreyos

raçoens \ & como no meyodeíies também vaô no partido. Muy fcf.

coíifclhos fe qucyxafle o Santo^que tcjada foy dos circunO.antes a-du-

cuílava muy 10 coíifervar a rençaõ vida do Lavrador , & o defengano

puramente em Deos ao rempo do da inconftancia do penfamenio,

rezar j & fe encomendar acile, o cm que ellc logo cahio, pelo ap-

bom homem ('como pouco cxpcrí- plaufoqueouvio fa2cr aoquedif*

menrado na matéria ; fc lhe louvou íçra , & conhecendo íua fraqueza

da quietação que rinha^afErmando mudou dahi em diante a falia opi»

que itlt penfamento nenhum que o niaó em que vivia,

diílrahiííe^ levava ao c^bo luas dc« Outra vez vinha o Santo de vjíi.

voçoens quando as rezava. tar o Bifpo de Xalon na força do
• Vendo noíío Padre Saó Bfrnar. Inverno ;& como França hc (ujey-

do a fimplicidadc do Lavrador, & a ta a frios , 6í ventos nuy grandes,

confiança com que fc j^dât a do que faziaó-nos cntaõ demaneyra , que

naó tinha , defejando deofazerca- ocamtnho fe paíTava com inMnitd

hir na conta, lhe foy moftrando trab lho , &c da gente da compa.

com algumas razoensaccommcda- nhiapuzeraóosmais aspernasaos

, ,. .^ das áfcujuizo, o crrocmqile vi» cavalloscom defejo de chegar de.

1? íí-^í viajmaselle permanecia taõ firme prtíTa à poufada .ficando com elle

-^ no que diíTcra ;,
que as admocfta- obra de três, ou quatro, que cora

' í^tjv Çocns do Santo Abbade craõ de trabalho vinhaõ íuftcntando íeu

.1' muy pouco triito,& as deoutros vagar, humdos quaes impaciente

.
, Rcligiofos,quehiaõdifinte,&fou- ao frio, fe apeou docavállo em que

bcraó, depois de fc ajuntarem to. hia, para com o exercício de cami-

dos,a prajica fobrc quedcbatiaó: '^^ar alcançar mais quentura da

à qual deo nofio Padre Saó Bcrnar. que levava , & embaraçado com a

dohumafahida taõ avifada, como frialdade das máos, poz taó mào
craô todas fuás cou as; dizendo cobro nas rédeas docavállo, que

90 Lavrador , que fc apartaíTe ai- fc lhe foltoudellas^tomando huma

eum tanto dclles , & poíto de joc« larga carrcyra pelos campos , che-

ios rezaíFe hum Páier nefter fó- yos de agua , & lagoas encaramela-

mente ,& levando o ao ím fem lhe das ;,
poronde ^ os que trabalhavaõ

occcrrer algum penfamento que de o tomar, fe tratavaó mal , ac*

Uic inquietaíTc a oraçaó
,
promctiia crcfcentandolhcomào trato> a in-

dclhedarocavallo cmquchia. clemência dotempo, que era tcrri»

^.^Çonjitntiffimo ficou o bom ho* biliffimo^òc baílantc a caufar impa-

; ^] ij, ciência



ciência nos que andavaõcccupa» queoacooipanhavaô, c^jcporvé»

dos em tal exercido, com peque- ^es o importunarão > que fe tor*

nas cfpcranças de tóniàremo cavai* K^Hc atra7>4 dcyxaíTe o^ncgocios

lotaó cedo^ como na verdade naô ^ que hia para outro tempo , onde
houvcraôdetomar/eoSantocom^ fcm tal inconveniente os pudeíTe

padecido dclles fc naô apeara do acabar. Ma^o Santo, que tinha oU'

ícu , &: pofíos os joelhos cm tcrra> tra confiança cm Deos > diíFcrcntc

& o coração no Cco > naó pedira dos q iílo lhe pcrruadiaõí& viaquç

foccorro a Dcos;&declhoclleta5 (cu caíninhp era para compor hu-

bom , que no inítantc que a oraçaô mas difcordias entre os Condes
fcconicçou, o cavalloque atcett' deVianna>&Florcíle > natárdati»

taô andava furioío,& mdomitO, çadasquaes íc aventuravão gran.

apartado dos outros alguns três ti dcs damnos> & offcnfas do Senhor^

rosdebéfta, fe veyo manfocomo não fazendo cafo dos temores que
hum Cordeyro/em ninguém o tra lhe punhSo> contínuoufcu cami-

2ct, achegando ao Santo Abba* nho;, dizendo ^ que por medo das
^

de, íc lhe lançou junto de ícus pés> férss irracionacs nao dcyxaria de
como pedindo pcrdaô do trabalho^ atalhares damnos > quefem fua ida ^^

que com íua fugida lhe dera, & to* eftaváo certos. Chegando ao paíTa .

'^

mando o , tornarão a íeguir feu das brenhas, onde ccftumavão an-
caminh ) , dando os que ifio viraô darás feras, as virão vir com hum
graças ao Senhor , que tanta cfSca^ correr furiuío,dando bramidos tão :^

cia puzcra na oraçaõ de hum ho* féros,queoscavallosemquehião J
mcm ua terra , qut baftaffc cm taõ íccfpantàrão , & os da companhia

pequeno cípaço a penetrar o Ceo^ tomandoa noífo Padre S» Bcrnar»

& fazer cíi eytos maravilhofos^naó do por efeudo , lhe pcdião foccor*

fó nos homens capazes de razaó, ro ,& favorcm tal pçngo^ Sc rcpre*

joaimes mas nos brutos, que carecem delia, hendendo-c s elle da pouca fé que

^'^^^^l^
H fe viobem clara eíía virtude em moílravaó , fe virou para a parte

ta & mi- outro milagre, referido pur Joaó onde os Lobos vinhâo, fazendo o
raciiiH s. Eremita , de dous Lcbos cruclifli • final da Cruz , & teve tal efficâciâ

sSa III
"^os , que andavaõ em huma floref. nas feras , que como pedras immo-

tiaiuia- ta , & faziaõ damnos muy grandes Vcys jfícàráo quedas , & impoffibí*

eufdcia
^^^^^^^* naó fomente nos gados litadas para mais fazerem damno
qucficavaópelocampo,masnagcn- cmcoula alguma, com grande cf.

te que affaliavão, & acomctiaô panto dos prcíentcs , & goílodos
pelas eftradas , com tal ferocidade, moradores da terra ao redor , que
que menos de d zcpeíToas juntas, de fe verem livres de perigo tão
nãooufavão a paliar por aqucllas grande , nâo acabaváo de dar lou

i^-^^y^
partcs,& tinha íc por averiguado, voresa Deos, & ao fcu Santo. Ê dcejus

queeraôdanados,fegundoaexor* não foy fó cila maravilha a que ^'^^'^j^^*

bitanciaque tinhaó cm acometer. Deosobrou pormeyo da bençaó> \òttiJ\íi

Havia o Santo Abbade de paíTar que lançava noíTo Padre SaóBer- lib-Cw-

por aquelle próprio caminho, onde nardo , porque no Moftcy ro de fu- JJJ""^
ordinariamente andavão, ecos mo. niaco, cuia fundação , com a de s.Bemar-

radores dos lugares ao redor lhe muytas outras, fc contará na íegun- ^'-

davaõ avifo do perigo que havia da, &terceyra parte defta Chro^ diusdc'

cmfe mcttcrnas brenhas , que de nica, havia tanta multidão de mof- i^fianone

força havia de paílar, pondo com cas,quecobriâoas p^redcsA abo S^ciaf-
cífes avjfos tap gr^dc temornos badas da Igreja ,^ das mais oíHci« dem.

nas

I



,o4 -^ LIV%0 T%li^Er%0
nas crti taVfórma, que nãodavâo

lugar a -fe tazcr a confagraçaõ >

& dedicação daG^^fâ, a que o CAPITULO XXX.
Santo cftava pre ente ;& vendo

CjUc lançallss tv ra , & ^ utros reme* Como humgrande Letrado veyo to*

dios que bufcavão , fazião poueo> r»ar o ha(?tto em Liar aval t (^ mjfo

eu nenhumeífeyto , fc forâo os Re- Fadre Sao Bernardo 'vio que nao

ligiofosqucyxaraoSanto, & pc- perfeverária \ ^ como confslou

dirlhercmcdiOjC] cl le lhes deo mais hur/í Noviço ^ qm fe quenairi

fácil do quecuydàraô.porque vin» & outras coufas quefez,

ào fe à Igrcia j pela virtude do final

da Cruz , que tez contra cilas , co- f^ Oftumava noíTo Padre Saô caufiidio

mo conir? praga damnofiíiima, & V,^ Bcrnardctodas as vezes que «uidario-

pela excommunhãOj que de palavra fahiade Claraval ,na5 tornar a eilc SemS*
promulgou , ao dia íegumte as a- fcm trazer comfigo algumas almas;, Gundiçi.

charão todas mortsi,,Tem haver na que convertidas pela virtude de ^^'j^^^j.^'''

cafa roJa huma viva ;, & tal era fua íua palavra vinhaõ tomar o habito, de ejui vi-

multidão;qu€Ocháoeftavacubcr« &fuieytar-fc à difciplina regular. '^^

to cm altura muy grande, & as lan- E como todos os mais dos cami ^^^^
çàráo fora cm covas queettavaõ nhos que fazia, foífemà Cidade de de mira-

fcytas para ifto, com pás,& outras Xalon a viíitar o Bifpo delia .trazia
lil'^!i^^'

invençocns, cm que fc dctiveraõ daquela terra muytos Noviços, lurdrFia-

muytoefpaço , & daqucllc dia cm particularmente huma vez , que o ^ ^"•*"'

diante fc não vio mais huma fó íeguiraó perto de vint: Eftudan- dciaM!

'

mofca em Funiaco atèodiaprc» ti s, homens de grande conta , &
fcnte , & íc fuccede entrar alguma muy conhecidos os mais dclles , af

.

dentro , no próprio inftantc cahe íim por nobreza , como por hi^bili-

morta -, & como ao tempo deite mi- dadcs raras,& muitos dtíies eraô já

lagrccftava muy ta gente junta^que Sacerdotes de MiíTa ,& dcyxa . áo

concorrera à fcíia da confagraçaõ, nefta mudança huns dcllcs Benefi-

fe cfpalhcu logo a fama pelo Reyno cios muy grandes, outros eípcran.

todo,emquc atéotcmpoprefcntc ças de valerem muyto no mundo-
duraõ dous proveroios muy ufa- Eraô todos elíesdifcipulos dehum
dos entre os Francczcs. Porque fe famofo Letrado, chamado Eftevaó

hão de encarecer alguma couía,quc de Vitrc , Mcftrc. Efcola na Cida-

cm numero não feja ordinária , cof- de de Xalon , que fentio muyto a GmidiGii.

tumão dizer, que ha tanta copia partida de taesdilcipulos,& a fama
Jie^vua'"

delia como moícas em Funiaco. E que tinha por perdida nelíes , ven Saiidi p.

rogando pragas a alguém , trazem do os fcpultados no Moftcyrodc Bfrnaíd].

4jV por huma delias , rogar que lhe ca • Claraval , onde lhes podiaõ apro- fraâ. d:

-«' ya em cafa a multidão dasmofcas veytar pouco asfubtilezasaprcn* vitacjuf-

íiUa::.H dcFuniacO. didas com tantos trabalhos ,& an. G^heim.
-iyD .<-( i f nos de cftudo. E como, depois dei- ibidem.

hs partidos, fizcíTe vários difcur*

fos comfigo , ora culpando fua de*'

(ç^^!^ liberação , ora approvando a por
'!' P^^ boa: o Demónio, que para fazer a-

tttoi fua,bufcou traças,que nas primey-

^^,' rasmollras trazem grandes appa-
**'*.

. ^ rcncias de virtude, o movcoafc-
^Rd guir

jmnrtim

H7Í7 0J>
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guir O exemplo dos dircipulos,& domundo, quevontidc, contr-

dcyxar as honras do mundo , por nuou perco de nove mezcs na No-

Ihcícrbom companhcyro,cntcn- viciaria, & noiim dcilcS;, coiro

dcndo j que como era í^ciide com- inconítanre , & pouco firme no ze-

dicaf;, cem a própria ligeyrezaaca. Io de fcrvir a Deos, fe tornou a

baHaccmcUe que deyxaíTe o ha- mettcr nos tráfegos do mundo,

b to
;,
que agora tinha cm o tomar, aindaque com menos crcdito,& rc*

E como era homem de letras , & putaçaó do que fahira dellc,^ ícm

auihoridade , vendo os Noviços Icvsr ccmítgo nenhum dos que

de Claraval, que dcyxavaohabi dTanrescíiavaóno Molicyro, (co*

io,íc lhes facilitaria também a mu- íno o Ocmonio quizcra ) antes ícr-

dsi ç 3;, (em particular aos que fo. vto fua partida de os confirmar

raò ícus difcipulos ) & aflim fica* «lais no deíejo de fcrvir ao Senhor

ria tirando alguns do ferviço de na vida começada. E o Santo A bba-

Cccs. de confeííou depois delleido, que

Com eíle artifício do Demónio, muy tas vezes , cíiando em oraçaõ

que c pobre Doutor mal entendia, no Coro, virão Dt-monioem fígu*

fendo o inftrumento, por cujo me- ra de hum mocinho negro , puxar-

yocUeo determinava executar^ fe lhe>pclo habito, como quem o que-

vcyo ao Mofíeyro de Claraval pc« ria levar fórj do Moíkyro , cuy-

dindo o habito com Angulares mo- dando ( como jà diíTcmos) quede
ftras de devoção , & enchendo os ftia ida tiraíTe mais provey to, mas
Rcligiofos todos de contentamen- tby taõ pouco como o Santo diflc,

to, vendo que homem de tantas porqueraófó fe partio, como ve-

leiras (de que ainda cm caía havia yo, aiíidaqtícdcyxou alguns trif-

poucos) defcjava íua companhia
j

tcs por fua pçrdíça5, & outros

&comcftc alvoroço foy hum dos íaudofosdefua prcfença, porque

Pcrteyros dar a nova a noíTo Padre como foraó fcus difcipulos , & fe

Saõ Bernardo , cuydando que fof- creàraõ cem clle , ícntiaô confola-

le clle o primcyro em a celebrar, çaõmuy gtindedc o vcremcami-

como fazia na convcrfaõ de quaU nhar para o Cco por caminho taõ

quer pcífoa de n^enos conta. Mas feguro. E entre todos os maisca-

elle que por revelação do Efpirito hiohum dos Noviços cm tal triílc*

Santo conhcci-a as invençocns do za ,& dcfconfolaçaõ , grangeando*

Demónio , fem fe mover do lugar lha o Demónio, que feu coração

onde eftava , arrazandoíclhe os naõfcntiaircfrigerio, &feus olhos

olhos de lagrimas diíTe para os cir- craõ duas fontes de lagrimas con«
cunftantcs: Outro efpirito, &na5 tinuas ; naô cahia o Mcíirc dos
ode Dcos,o trouxe aqui para laço Noviços na câufa deíla afiliação,

das almas de mcusfilhos ; mas clle antes attribuhia as moflras delia a

íe tornará taõ íó como veyo. Fica- grande contrição, ôçíUnacs de arre-

raô com iílo muy triftes aquelles pendimento 3& noíío Padre S. Ber-

que lho ouvirão , naô acabando de nardo , que por certa neceífidade

entender o fcntido de palavras ta5 importante ao bem dos próximos,
confufas, mas depois as entende* craf<)ra do Moíieyro, naô podia
raô claramente, porque lançando- remediar cík mal na forma que
lhe o Santo Abbade o habito, & coíiumava ,& como naô ceífalícdc

admocftando.o com palavras muy encomendar a Dcos aconfolaçaô,

devotas a perfeverar na vida que &conferVaçaódcllcs, porinfpira.

tonava ^ cílc mais por vergonha çaõ Divina íoube o perigo deíie

Noviço,
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Noviço , & a trifteza de coração guarda de fua Regra ^ & rócm vós

cm que eíhva poiio : & dando vol- vi o abalo de tníleza, & dcíccnfo-

ta o mais cm breve que pode a fcu laçaô cm que viveis , tive liúa irf.

Moílcyro , acabando de fazer ora- tcza , & dcícontcntamcnto , qual

çaõ na Igreja ,& lançar a bençaõ ao pede o amor de pay para com filho,

Convcnro, íe foy logo àNovicia- a que tantos bens dcícja como eu

ria^ onde cntaó havia perto de oy« para vós: &o que íealíi ncgavaao

tenta Ngvíç0Sj& vifitando-os bre- corpo , quizera fazer o cfpirito a q
vementc a todos, fe apsiíou depois o smor de meu Senhor f li SU Chri-

comcíle, a que o Demónio trazia ftovosirazurjdo,abr Çiindovos,

inquieto , & fazcndo-o fcntar jun- & chegandovos a íi : o que vós na

todeíi lhe diiTc; Que triíicza hc vifaò me pagáveis taõ mal, que vol-

cíia, filho meu, por CUJO rcfpeyto tooroftoaoutrapartc, &dando«
trazeis o coração taô atrribulado, me de todo as coíias com choro fa-

&aconrcicnciacheadcmilinquic- fíidod'aIma,medcyxavcisasmof-

taçocns, qiievos defconfolaôrem trás de amor fruííradas, & a co-

caufaf E vendo que o Noviço de gula molhada com as lagrimas que

vergonha lhe naò oufa va refpondcr l-»nçaveis nella. E dizcndolhe ou»^

palavra , clle próprio lhe facilitou trás palavras de conlblaçaô convc-

o caminho da coofifiÍJÔ, dizendo nientesao tempo, & anímando-o

com fua chancza ;, & brandura na» a nâó tornar airaz no caminho da

tural : Na õcuydeis filho meu , que perfcyçaõ, pelo mào exemplo do
me faô occultos os trabalhos cm Meftrcqueícfahira^o chegou pa-

que viveis, nem deyxo de os fentir ra fi ,& abraçando- o cc n moftras

icm igual grào comvofco, porque a de caridade» lhe dco paz na face:&
caridade de Chriflo, & o amor pa. foy cila de tanta virtude ^ que no

tcrnal,ccm quenelÍevosaiço,me próprio iníiantc odeyx uaccnra-

trazem aííás foiçito de voHo reme* çaó , & triíicza que trazia, ficando

dio , & depois quç me deyxaftes dalliem diante muy firme eniíeu

de ver a mim ,^vos vi eu a vós ta6 propoííto,& fcrvindo a Dcosaté

acompanhado de trifteza , quan- t^ fim de fcus dias com finguiar

tocií çftavadcícjofo de me achar çor^tcntamcnto.

prcíenrccomiVorco para vos aliviar Nem caufe admiração aos Ley-

da cacfa delia ^porque fe a diíian* torcs ouvirem , que noíTo Padre S.

ciade terra ti:iha poder de me im«i Bernardo eftando^ufcntc vieíTe vi-

pedirayifta dos olhos do que eu í^tar oMoíleyro de Claraval, &
tantodefejava, a mifericordia de viífe as coufas que nellep^íTávaô,

mctiDcosmeconcedcovercomos porque era mercê particular, que
d^^lma aquíMo, que com es do cor- o Senhor lhe tinha concedido , co*

ponaó podia j& vííitandoerpjri- mo ellc próprio Cvifcfrou,naôfócfía

tualmcntc CS dormitórios, &offi« vez acNo^^i^o, mas outra em Con-
doas delia Caía, achcy tanta quie» vcnto,vindodeRoma cmíerviço

tíçaó,& conformidade com todos, da Igreja , cm que andara três an.

que fe me accrcíccntou o motivo nos contmuos ícm tornar a Clara»

de dar graças, & louvores ao Sc- valj&odiaqucchegou,prcfemes
nhor. os Rcligiofos, lhes dco os agrade*

Mas quando entrey neíla Novi- cimentos de quam bem proced êraó

ciaria, & achando os mais Novi» no tempo de fuaaufcncia, do que

çosprom^ptosaoferviço deDcos, cllc era boa teftemunba, porque no
d^çonílantcs na perfcverançâ , de difcurío delia por mimo particular

do



T>A CH%03^ICA 'DE CISTE% 107
do Cco lhe fora concedido vcllos

cm cfpirito três vezes, de todas as

^uacs Ce partira confoladiílimo,

pela quietação ,& paz , que cm to-

dos achara.

Outra vez cílandoos Rcligiofos

às Matinis do Convento, D. Ge-
rardo Abbade do Mofteyro de Mo-
ris , que hc da fíihaçaõ de Claraval,

2c tem fcufitio pouco diílantcdeU

Ic , vio a noíío Padre Saõ £ernar«

do andar no Coro cfpeTtando]os

RcIigiofos,{ como tinha cm coftu-

mc) &í incitando ps, hora em hum
Coro , hora no outro a cantar com

devoção , & animo prompto : & co.
mo aqucllc dia à tarde falando com
o Santo , lhe perguntafíc como fo-

ra taô tarde a cípcrtar os Monges
noCoro, ellc lhe diíTe que fc achara

muy fraco , & impoífibilirado para

ir corporalmente às Matinas, Sc

aflim fora fó com ocfpirito às ho-
ras que vira , de que o Abbade de
Moris ficou admirado^ & muyto
mais quindo foube, que nenhufn
outro Relígròfo o vira , fcnaõ cllc,

de que deo muytas graças ao Sc^

íihorEkos.

oiunii)fV

LIVRO
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fundar Abbadias,cr€ndo que a dif-

CAPITULO I. cipulosdctalMeftrefcpôdi õfc.
gurair.cnte fiar fcgrcdos d'almâ : 5c

Como noffo Padre Soo Bernardo cO' ncffo Padre Saó Bernardo, que co-
neçou a fundar Ahbadias pelo nhcciao folido fundamento, que
niímdo

j c^ coma n^andou fundar fc podia lançar fobre tacs pcdras,&
pjtma a PorUfgd

, por lho revelar dcfcjava fobre tudo alcançar a fal-

Sãojoao Baptifla, vaçaò das almas, tal preíTa dava cm
lançar pelo mundo cites rayos de

Codet fi^i^^y^s^ Fama das virtu* fantidade,quecmcfpaço de cinco
niaimicii. B!|^ií^W| dcsv& obtas mata* annos,depoisdefcroMoftcyiodc

ínirabiii. |íWi£^W'l vilhoías com qíic Claraval principiado, rinha ja hum
bosOrái- ií^^^Ç^ rcfplandcciâô no numero grande de Abbadias íún-

FeiSo-
"^ ^^^^Si ^'^^^^ os Reíigio. dadas cm Reynos divcríos -, algu»

ncs Mo-
^*-^^^Si^ {q^ ^^ i^çjyg refor* masdas quaes começou Dom Gui-

naitcrioifí maçaõ dc Ciíkri craõ cauía dc to- IhelmoBifpodeXalon, & outras

ordin**Bi- dososPrincipes, & Senhores da Príncipes,& Senhores, aquém a
biioihe- terra pertendcrcm com grande inf- devoção do Santo incitava a gaitar

Toamíb^dc
^^^^^^ fundar Abbadias cm feus ofcuemfemelhantesobrasj&ten»

Tarouca. Reyuos , & lercm nos moradores dojà treze edificadas,dez cm Fran%
Doiwtio- delias huns certos mediancyrospa- ça,huma em Inglaterra, chamada

quxRqifi. '^ com Dcos ro pcrdaõ de fuás Remai ^ & Moreruela cm Hcfpa.
KcginaU culpas , dc quc Tcfujtou vcr «fc CiU nha , reduzido à nova reformação

chufdH-^
^^^ ^^' ' ^^ ^^^^ ^^^ vinte& ícis de Cifter , cuja relação fica para o

curf. 7. & Conventos principaliííimrs de fua lugar apontado > quíz o Sciihor

8. filhaçaõ^ôi cada hum dcfics cem Deos,cujamircricordiaíe cftendc

iT«In"r "^i^ytos outros, de que íc trata- atudooquecrcou, qucakançaffe

quxOid. rà difíuíaincnie na íegunda , & noíToReynodc Portugal a bcnçaõ
cjrterc. terccyra parte deita hiftcria:&co. dc hum Santo taõ chegado cm fan-
r»g' *3'

ypçj g is^m^ dc Claraval per reípcyto gue,& parentefco comos Rcy s del-

do Abbadc, que tinha, foííe mais Ic^&tiveíTe cm íi Monges de Cl a.

celebre, que a de todas as mais Ca. raval, cem cujo exemplo fc rcfor-

íasdaOrdcm,aellafcped]ãocom malícmosabufoS;, & màos coftu.

mayqr ioítancia Rcligicfos pára mcs^queaccnverfaçaO dcsMou.
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roSjCmcujopcdcr cftava ainda a íla Igreja;, di2cndolhe entre outros

ir.ayar parte de Hcfpanha ,& as or- coiloquios d*âlma , que para rciue-

tjir-arias guerras cm que femprc díode Oiuytas, a quem afaltade

sndavaó com e]les,tinha6introdu- doutrina trazia alhcss do caminho

zido nos Chnílãos, que cntaó po- da falvaçaõ , convinha mandar às

Vo. vaô a terra,& para moítrar que mais rcnotas partes de Hefpanha

cíia vinda íe fazia por ordem par- alguns de íeus Religioíos , aos

ticulardoCco, & abfoluta vonta- quacs moflraria a Divina mifcri*

de do Senhor Deos , naô quiz que cordia o lugar que tinha cfcolhido

niílo intervicíTem meyos de ho- para íe fundar hum Moftcyro^ondc

mcns da terra;, rem pctiçoens de feganhaíTcmmuy tas almas na ter*

Principes , & Senhores delia , mas ra ,& fe tiraíTcm infinitos morado»

íó moradores da gloria , para onde rcs para o Ceo , mandandolhes que

havia cila Religião de grangear a dedicaÇaõdaCiía^& a invocação

muytos Cidadaons ncfías remo- da Igreja foíTe em leu prcprio no-

tas partes do Occídenre. me , na íe do quailhcs certificou , q
Havendo poiscmco annosquc nunca nclle fe extinguiria o rigor

Claraval fefundàra,& correndo o MonaílicOp nem faltaria qucmrc-
Anno de Chnfto de 11 19» aos vinte & fufcitaíIcaqucbra,qucotempOjôc

II IO. quatro dias domezdejunho^ tm niudanças dclle caufaíTcm emfcus
qfeccícbraonafcimentodaquelle moradores,

q nafceo na rerraírayorq quantos Ditas cftas palavras, & Outras,

tíc la pelos méritos da Paixão de de que não faz menção a memoria
Chriílo franquearão o caminho de que vou tirando cílc íucceíTo,

dobCcosinoíTo Padre Sa5Bernar« defapparecco São João Baptifta

do como particular devoto fcu , a- dos olhos de noíío Padre , deyxan-

cabadas as Matinas,fe dcyxou ficar dolhos taõ faudofos de fua vifta

,

no Coro cm fua oraçaô coftumada, como cubertos de lagrimas , que o
tomando motivo do difcurfo da vi- fogo do coração cftilíava por ellcs

da , & auftera penitencia dcfíe Di- com tal goftod'alma , que ncllc fc

Vino Precurfor , que paíTava pela detcvequafialheyo de íeus fenti-

imai^tnaçaô,para fe inflammar mais dos , atè cfclarcccr a manhãa,& vic

rodefejodeíuaimitaçÁo, toman- o Convento rezar a Prima,com que
do o ante Deos por Advogado , & lhe foy neceíTario deyxar a quieta-

|)edindolhc favor para executarei- ça6 cm que eftava , & continuar

te defejo. E como a força da devo- com as ccrcmonias do Coro 1 mas
ção,& impulfo do efpirito lhe com* tudo demodo , que nem a fermoii

municaíTcm lagrimas aos olhos, furadoSantoquevira, ncmo teor

com ellas eftevc defabafando, & das palavras que IhediíTcra , fc

dando refrigério ao fogo de amor apariavaô huminftantedefcupen.
Divinojquelhcabrazavaopcyto, famento, naõ vendo a hora de dar
fentindo nefte paílo huns effeytos à cxcctçaô o que lhe fora mandado,
defacoftumados ,& mais cfíicazes, E confiderando entre fi quem man»
que cm nenhum outro tempo : & daria para Fundadores de obra taõ
cuydando o que feria , em breve importante , no fim de alguns dias

lho moftrou o Senhor com hum gaitados ncíiaconfideraçaõ,ven-
mimo extraordinário, porque

i
vi- do que naõ convinha dilatar a exc-

fivelmcnte fc lhe reprcfcntou dian. cuçaô delia, cfcolhco oyto Rcli-

tcdosolhosogloriofo Baptifta na giofos, em cuja vida havia milcx-
íórma^uccommummcnic fc pinta cmplosdç virtude que imitar , Sc
' ' K nenhum
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nenhum termo dcfeytuofo qucre- fo Padre Saó Bernardo , que como
prchcntícr ; es nomes dcllcs eraõ filhos d'alma rs amava, & fenta Tua

Bocmundo, Aidebtrto^joaõ, Ber- parcida,lhesfcza íeguinte pratica,

• nardo,Ciíinando,Rolando,& Ala- que por naô eíiar no feu próprio

noj entre os quacsfoy Bocmundo Latim,& cíiyío de palavras, ícnaô

ckyto cm Abbadc, & Prelado de nas do Rclígioío que cícrcveo

todos por noíío Padre Saó Bernar- a relação deíla hiitoria , a porcy fò

cdojCOiTwaquellí em que a Virtude, cm lingua Pcrtugueza traduzida

(& obfcrvancia regular realçava fielmente da Latma.

mais os merecimentos, &chaman. Se as dores que hum corpo padGÍ

do os.de parte lhes dco conta do q cc no apartamento d'a! ma ícnaó rc-

Ihc fora rcvelado,& como era von- compcnfáraôcomasefperanças de
rtadedo Senhor, que foíícm cdifi. alguma hora melhorar Teu eílado,

car hum Mofteyro na ultima parte diííícilc ufa fora a quem as pade-

,de Hcfpanha , no lugar onde algum cc , igualar a paciência com a gran

.

final do Ceo lhes folTe moflrado , dezadc tormento: & oqucncíta
accrefccntandoa ifio ^ que no ca. refcluçaóda natureza vos encare,

minho achariaô hum Ermitão San- ço , eíiou experimentando em mim
to, de vida inculpável , por nome próprio, cm quem a laftimadc vos
Joaóaquemteriaõporguianodir. vcrpartir,tédov :sfe>tooaniordc

eurfo da obra, que haviaó de fazer, Chrifto parte deíla alma, cm que
como aqutlle,que por ordem Divi vos trago, caufára cfíeytos indc-

na cHavajà prevenido de íuaida,& ccntes ao habito que profcííò, fe

do mais q convinha p vra fe dar exe. nomcyo de tudo ií>o me naô acom

.

cuçaô na obra que Deos ordenava, panhâraô certas eípcranças do íini

Com grandes moílras de fcmi- para que vos mando , ^ do írura

mento ouvirão os Rcligiofos eíla que o Senhor tem determinado fa,

nova, vendo qucconvinhadeyxar zernasslmas dos fieis com voíTo

v:lia, & convcrfaçaó do Santo exemplo. Nem feja caufí? eí^a par-

Abb de , & partir-íe a lugar onde tida , para imaginar fí^rdes menos
a diftácia da terra lhes tirava as cf- amados de quem vos manda

;, que
.pcranças de alguma hora o torna- os outros que ficaõ em fuacompa.

•^rcmaveri mas como naõ ha diante í^hia,quecomo aidahepor Deos,
cos olhos de Deos facrifíciomais & para Deos, & e!lc fcpagucdo
accyto, que o da obediência, fazen- que muyto íc ama , naô ha final de
fíolhode fuás vontades, fcm itf. amor mais certo, que apartarvos

pender palavra moílràraõ a prom. eu demim poríeuícrviço. Nem
ptidaõ que tinhaÔ para cumprir qucrodarnomc de apartamento à
quanto lhes foíTe mandado. Ordc. divifaõ das almas, que o amor de
noulhes o Santoascourasncceffa- JESU Chrifto tem feyto huma:
rias a feuca^^inho, & outras que pois fehc certo fcomo de feyto he)
çonvinhaô para túdar o Mofteyro, íer tudo preíente a Deos ,& ellas fe

dandolhcsairaça dasoííicinasdel. unemnellc, mal pódc a diíiancia

\t accommod.das ás próprias de de terra caufar entre nós aufencia;

Claraval,& tendo os de todo pon- quanto mais,quc fe demim a fizer*

to aviadoSj& aflíinado cerco dia pa- dcs , naò tendes que fcntirmuyto,

ya fe partirem, chamado o Conven- pois levando a Deos por guia , íe-

to a Capitulo para a defpcdida,na6 guras vosficaô avcntajad^s conío*

fem muytas lagrimas dos quchiaõ laçoens das que comigo tivcítes.

para terras taô remotas , & de nof- O fim de voíTo caminho hc a fundar

hum
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hum Mofíeyro, de que fc povoe píomctte âôs que rcartyrizsô fuá

o Ceo ,& reedifiquem os morado * vontade^ Ôc aventurados a breve*

fes da terra, & tcnhaó os que vive- mente alcançar palma de vcrdadey-

rem junto a elle hum remédio taõ romartyrio , & deyxaj» cnvcjofo

certo para fuás almas , quam incer- quem vos manda , ficando incapaz;

ta tiveraõ atégora a íalvaçaô dei- defía gloria. Mas feja como Dcos
las, por falta de quem lhes mcf. ordena, que íc raartyrizatcm vof.

triíTc o verdadeyro caminho da fos corpos, também terá parte no
floria. O lugar de fua fundação, martyrío eíia alma> que là levais

êc asdcípe2âs dcUeVGSnaõaíííno> comvolco: delia vos naõaparraràõ

porque o primeyro vos moftrarà ís ferras que no caminho paífardcs,

Dcos com algum íinal Divino > & nem a variedade dos Rcynos, que
o íegundo vos daràõ pcíToas , que cm fcu difcuffo virdes

, porque ea ^

atro. o dos bens da terra, queyraó trcosquevive.ncomDeos naó hi
alcançares do Ceo. Detudofcrcis diíiaacia,E:lc vos guarde filhos de
ívifados per hum ferro de Dcos, minh s entranhas, & acompanhe

|« que vos efpera, a quem dareis mi» ncíic caminho, & no da falvaçaõ>&

^ nhãs lembranças , Icguros de nun < no fim da vida nos moflre a rodes o
ca vos perder da fua quemvcsge- rcpouío guardado a quem fahc vi-

rou para Dccs, & vos fuftentou toriofo dos contraíics delia,

átcgora com olcyte de fua doutri- Acabada efta elegante, & faudo-'

na: nem curo de vos fmalarcami- fa pratica, que no avifo, & termos
nho para cíie que haveis de fazer, fe parece bem com quem a dizia , fc

que onde o naò ha ccrto,o mais ccr- defpediraô os oy to companheyros
to hc fcguir o que Deos eníina, do Convento, que com lagrimas,

pondofcmpreoroíio na parte Oc & oraçoens os acompanharão até

cidcntal , levando a derrota , que a fora da Portaria ,onde noíTo Padre
obediência vcs manda, que a quem Sa5 Bernardo cem os olhos impe.

fe governa por cila, amanhece o diàos de lagrimas os abraçou, 5c

Sol de ju ftiça , onde o material aca • lançou fua bençaó , mandando com
bi feu curíoi & pelo contrario a ellcs ícu irmaõ Gerardo, que era

quemaengcyta, no prcprio lugar CellcyreyrodcClaraval, para que
onde o dia nafce , lhe ficá cícurv o os agazalhaíFc aquella noy te em hu-
reíplandordaquellc Deos, que per ma Quinta da Ordem , ôcdahilhcs

exccllcncia tem nome de Oriente, àéiíc a provifaó neceíTaria paralcj

E de vós tenho confiança , que na guirem fua jornada.

parteonde a luzíeacaba>n.Gflreis

rayos de virtude taõ claros, que
——.^—

,

vençaô as trevas da infidelidade, CAPITULO II.

cmqueos Mouros tem cfcurcci-

. donaqucllaspartesaFéCatholica: Como os Religiofos cheglraoaPor»
& íe pela defcnfaó delia vos acon. tugal

, e> acharão hum Santo Er*
tcccíTe dar a vida , que ditoío pre- mttao chamadoJoão Certta , a qu^
mio de jornada para vós,& que en- derao huma carta de noffo Padre
veiofo caminho para mim feria o Sao Ba nardo, &£omoviJithàõ
voíTo

! pois naô fcriaò menos as la- o Prmctpe Do7n Ãjfonfo em Gm.
grimas de meus olhos , nafcidas de niar(iis,& das licenças q lhes deo.
fama cnvcja, que o fangu c de voíTas

vcas derramado fobre a terra. Par- TWTO próprio tempo , que paf^
(is feguros do premio que Dcos X^ í^vaó em França as ccufas

• K ij rcíc'
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referidas noCspitul prccct^cntc, minhocertOj,aquelles, qucdppro%
vivia Cííi Pciiugal hum Santo va- prio n.odo ovinhaõ bufcandoa el-

raô.chaníadojoaóCcritOjqueapar- le;,fc encontrarão todos cm hum
Kíiào daí» >cGu ias da terra fazia vida cair.inho junto a Lamego, cujo Rcy
íoiit^na lío meyo de hunj^s eípaii- havia poucos annos , /jue vencido

toías brenhas ; tâôdefacompanha- pelas armas Portuguczasaccytàra

das do cc«imcrcio da gcnte^ como a fe Catholica , como adiante dire-

difpoílas para a convcríaçaò do mos.

Ceo, Ficava a Ermida pouco efpa- Dizer o contentamento de híís

ço diftante do R io Vouga , contra & outros ^ quando íe conhecer, 5,
a parte do Norte ^ donde acercava feria hiíloriahrgajpoisaqucíD no
tambéoutro pequeno riocham.ado meyo de trabalhos vivcde efperan.

Barofo^& dctodas as partes ferras ças, nada lhe pôde vir de mais goí^
çaó aíperas no íitio ,& taõ pouco a. tO;, qu^ a hora de as ver cumpridas,

companhadas de coufa dclcytofa à como veyo aos oy to Religiofos , a

vifía, q a íaudade de fcus horizon quem a diíiancia do caminho^ a ig»

tts vizir^hos das nuvens > Si a cftc. norancia da hngua ;, a incerteza da
rilidadc de íua cfcahrofa penedia^ terra,& os perigos que nelía havia,

çftaõ encaminhando hum coração pt>r fcr muy povoada de Mouros,
^"para o Ceo , & coii batendo < s fcn- traziaõ muy affiidos ;, & vendo jà

tidos com gritos de penitencia. A começadas a cumprir as promtífas

€Ík pois( qucnonGmCj&peniçGn. deieu ^ Sc noíTo Padre Saó Bernar-

cia iiiiitava a vida do grande Baptif- ào , como efquccidos de tudo, naõ
ça; revelou o próprio Santo a vin- ccíTavaõde dar infinitas graças ao
da dosoyto Rehgiofos ^ que noífo Senhor, & ter feu caminho, 5^ tn-
Padre Saó Bernardo mandava^ & balhosdellc por bem emprega Jos.

comocraferviço do Senhor Deos, Deraó ao Santo Ermitão as Icm
.

que os acompanhaííe na pertenfaõ brancas de noíTo Padre ^ & cora cl-

que traziaõ,& como pratico na ter- l s huma carta , que por fua^ Sí naó

ra, déíTe ordem com os Principes eílampadaatégora^ porey na pro-

pelia ^ para fe fundar hum Moí^cy» prialingua Latina , do modo que
ro de fua invocação , onde haveria cftà nas relaçoens antigas , de que
hum admirável fcminano de virtu- fevay tirando cfla hiíloria> fcm

desj & certificando o do lugaroni accrcfcentar , nem diminuir pala-

d^osacharia, &d'outras particu- vra alguma delia ; aindaque f brc

laridadeS;, a qucnaódefcemasrc. ferem a^ palavras Litinasas pro*

laçoens antigas ;, o devxou cheyo priasdoSantOpCudo Authorquc
de contenta nncn to dobem quevi^ fez o Tratado antigo, tenho ai-

nha a cfte Reyno com homens de gúa duvida , por íer o Latim quafi

virtude tarqi.aliíícaia ;, & de q no todo hum ,& laó fcmelhante a fra

Ceo fc fazia tanta conca, &aivoro- zcsj que parece fe guardou fó a

çadiflimo com as eípcranças de os verdade d hiíloria , & a forma da
ver taô ccdo,conio na revelação lhe carta do Santo^ mâs naõ as mefmas
tora dito. E como eftes defejos lhe palavras com que elle a cfcrcveoj o
apreífavaõ o animo, fe partio doer- que dcyxo ao juízo de quem me-
mo em que vivia ^ contra aquella Ihor o ponderar, que eu fatisfaço

parte que o Santo lhe[diírera,levan- com eícrevcr fielmente o que pude
dò por guia aquelle, qucocradeí- defcobnr. Diz poisa carta deite

ta Énta obra, & no fim de alguns modo,

.disi§ í^^Mc gaftouci»i)ufcar fem ca. ytmrabili Fratri Deodikâo , &
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in viaf£cuíihujtisfocionoftrojoan' que dirpuzcr a iDifcricordia Divi»

ni CerttaBernárdus ClaravaUis vo» na ,& rcfplandcccr algum final do
catus Abbasfdutem infalutis Mf Cco , na edificação do qual vos
thore. Permitente Paire mfencor' tem cley to por guia, & Alferes dos

díanm, & Deo totius confolatiomSi mais o picdoío Dcos , para que lan.

quinonfinit anmas peccatorumpeC' ceisos princípios , & lançados os
íatisdamnart^fcivimttsdefraterni'' lcvcisaofim;,&póílos nclle, lho

iate tuíi , qtw paão affiduis orationi^ dediqueis debayxo da invocação

buspropeccaíormn véniapeâus Di» de íeu Prccurfor.

imufnpnljare non de/irns, á^qma Grande foy ogoíio efpiritual

,

w delidericriíeSiãdimpUvit Domi" queo Abbadc Joaõ teve lendo as

nus dejidertiijntimm^dumnobis íipé' palavras da carta , & vendo quam
7mt exaudirt deprecationes tuas 5 & certos lhes fahiaõ os íinacs

, que na
quiam eademfocietate nos tibtfocia» revelação lhes íbraô dados , & de.

vit , qm duobus dtjctpults eunttbus pois de prat içar com os Religiofos

Emmâusfefociumprabuit^Tnittimus nuiyrascouías a propoíito de íeu

hos iltolos i qnos laãe Euangelica caminho, Òf. lhes perguntar mil

doêírm^e Domino nutrivimus, ut particul árida dcs de nciTo Padre 5.

qvocnmque miferatio Di^uina dtfpO' Bernardo: aíTcníâraô , que para

frertt ,& cakjle aliquod micaverit fnafi conías irem bem guiad s, con-

Jfgnimy Mona/ieriit condatis, m qui» vinha verem fc com o Príncipe D*
hm te tpfum Vei pietas fignifenm ,

A ífonío Henriques, que ao prcíen-

ét dncem caterorum elegit , nt & te cftava cm Guimaracns , & í Ican.

prtncípiaagas , & aãumadexíttnn Çar Mk licença para edificar o
ducas, duBumqtie Deo y & ejus Mcílcyro cm qualquer lugar de
Pr^curfort ojferas* íu^s terras que o Senhor tiveíTc

Ao venerável irmaõ Joaõ Gerira por bem de lhes moftrar ofitio.

amado dcDeoS;, & companheyro Com crte intento fc partirão to*

noíTo no caminho defla vida , Ber- ^os para là em alegre > & fanta con-
nardo chamado AL bade dt Clara- verÍ3çaô,& chegando àCorte^co.
vaj;, faude no Author delia. Por "^o houve(íe nclla muyta noticia

permiíTao do Paydcmifericordia, da virtude, & fanta xiéa de JoaÕ
& Deos de toda a coníolaçaô , que Cerira, teve muy fácil entrada com
naôconfentc condcmnarcm fcem o Príncipe, a quem communicou
peccados as almas dos pcccadores, niiudam>enre as coufas refundas
tivemos noticia de vòs , & do mo- ^traz , & lhe pedio licença para to-

do que tendes em combater com i^aFcm aííento cm fuás terras, cm
oraçocnscortinuas o peyto Divi* cjuc fundarhum Mofteyro femlhc
no, pedindo perdaó paraospecca^ finalarolugar porfcr coufarefcr-

dores:&comoíoisvaraó dedcfc» vadaaDcos moftrarofuiodclIe.E
jbs ,vo los cumprionefta parte o o Principe,que nada tinha mais nos
Senhor, manifcftandonos ferem olhos,q as coufas do culto Divino,
voffas oraçoens ouvidas. F porque vendo a ordem por onde eíla vinha
nefía companhia nos ajuntou com» encaminhada , fe alegrou muyto,

vofco aquclle , que oftereceo a (ua enxendendo nella a lembrança que
aos dous difcipulos que hiaó para o Senhor tinha de fcus vaíTallos ,
Emmaús , mandamos eíles filhes po*s lhes mandava taõ certo mcyo
crcados para o Senhor comolcytc P^^^ íiiafalvaçaó,&lhc diflc , que
da doutrina Euangclica , porqv c P^is tudo o q tinha l e dera Dcos ,

fundeis hum Mofteyro na parte & ^ que ganhava pelas armisdos
^ K. iij inimigos,
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inimigosde fua Santa Fé, era com fallàraócmícudeípacho;, qfelhcs

fcu favor, que pequeno 4om lhe àto como delejavaõ cm humapa»

dava cm lhe tí^r o lugar que havia tente geral na forma fcguintc

de tomar psra íi com particulares j^lfon/us glortojígimus T>ux , éf

moí^rasdoCeo. E chamando ante Dei graítâ Portugalenjium Tnn^
fios oyto Religiofos F rance zcs, ceps.llluJirisComitis limrici y &
lhes fezmuy to gazalhado^ôt pofío Regina; 7hereJÍ£ filttis , Mâgniquom

de jocliics lhes beyjou o habito,& que Alfonfinepos, Tro remédio mn»

pédio fua bcnçaô, venerando nclles ma mea , c^parentutn tneornm , fa»

a Deos,& a grande virtude que das ciovobis Abbaitjoanni Centíe
» ir

a'mas rcfplandccia em feus cor* fratribtts,quivobifcumfunti«:ãrtam^

pos. & cautmny ne quis vos impediat^

Filava prefente ncfta conjunção q^od vâdatts , & factatis Mona/ie*

D.PedrcAfíonromcyo irmaõ do rítím Orãinis Sanãt Benediãide

Príncipe, homem nada menos pie- nova reformãti&ne -, de ifio modo^.

doíonasobrasíantas, que magna- quoà [olUm tibt fecerttis fit nojiri

nimo, & vaicrofo peias armas, o tíomtntj ^ éffíde alienofuerit » emam

qual toiT.oa taõ grande devoção turdenoftroavere. EtJi altqms de

çom os Ssntos Monges, que lenaô vajjdlis noftris , vel de miUtibus

podia htm momento apartar dclles, contrahoc venerit , fit maleduius i

Çerguntóndolhcs muycajparticu* Deo, &cumjuda traditore min»
larcoufaa deFraoça , & denodo fernumtorítis,Faêíacar ta cautiapud

Padre Saô Bernardo^, com quem te- Vimaranes cal.Mart. era i iç 8. Ego
ye mais devoção, que antes, quan. fupradiííus Frmceps bane cartar»

do fcube a razaô de parentcfco que proprijs manibtis roboro.

havia entre ambos, & do que Uie Affonfo Capitão glcrLoíi0imo,

ouvio contar, começou acuydar h por gr^ça cie Deos Príncipe dos

ccmfigo , que feria coufa digna de PonugAiC2es>Íjlho do illuíire Ccn-
fcu animo ir ver o Heyno de Fran- de Henrique :, & da Ramhs Dona
ça ,& conhecer a nobre gcraçaô de Therefa , neto do grande Rcy D.
que procedia , sjuntando-fe a iíio o Aífonfo. Por remédio de minha al-

proveyto, que cfperava alcançar na ma , & de meus antepaíTadosccn-

alma com a vidado Santo Abbadc cedo a vós AbbadeJoaõCerita, &
de Claraval , & na fama com feguir aos Religiofos , que vem em voíTa

asarmas , queentaõ eraótida«em companhia, a prefente carta de
muyto preço entre a cavallaria couto,paraque ninguém vos pof-

franceza^ & havia notâbiliíGmos fa impedir irdes fundar hum Mc*
aventureyros ,quc gaflavaô a vida íteyroda Ordem de Saõ Bento dc-

nellas. E defla confideraçaô lhe ve« bayxo da reformação nova , fendo

yo depois fszcr com mais goílo cf- o fitio delle dentro cm noHas tcr-

ta jornada de França, como conta» ras , & fcnhorios ; & acontecendo

remos no difcurfo de fua vida, fundar«fc em lugar alheyo,fe com-
(íuando tratarmcs de fua conv .

r

pyarà o aíTenio à nofia própria cuf.

faò^ôc como tomou o habito de Re- ta. E fe slgum de noífos vaífallos,

Kgiofo no Moíleyro de Alcobaça, ounoíTos Soldados vier contra iíio

Tornando por hora aos Rciigio que concedemos , cncorran^iml*
fos 5 que paíTados alguns dias , cm diçaõ de Dcos,& feja condcmn^da
que o Príncipe os tratou com mi* np inferno em companhia de Judas
mos extraordinários, vendo que otraydor.Foyfeytaeítacarca , &
era tempo de p6r m#^^oh!U^^ CQUtQ cm (^uimaraens o pnmcyro""

de
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dc MarçOjna era de Ccfar de 1 1 ç 8. ícpâft:o o Abbâdc João Ccrita pa-

Eu fc brcdito Príncipe confirmo, raofeuOfatoriQ cojií ptomcíía dei

& fortaleço cfta carta com minha osvirvifitâr> tanto que houvcíTc

própria n.aô. noticia do que fc havia de fazer

Com efte favorável defpacho,& acerca do M()flcyro , do qual fe af.

mercês particulares^allimidoPnn- fentoU;, quehouveíTcaviíbdepar*

cipc ^ccHio de fcu irmão Dom Pc« te a parte , no ponto que Dcos d©-

dro ,fc partirão daCortcosnove claraíTc fua vontjde. E porqueda

companhcyros tornando pelo mef» doaçaô do Pnncípc Dom AíFonfo

mo caminho p que allics trouxera, recrcíccm algumas difficuldades

,

por íer admoeftado cm fonhos o dcyxaremos» o íanto velho cm feu

^bbadcjoaò Ccrita, quenaôpaf. caminho, por tornara exporás que
faíicm nais adiante contra oOcci- parecem menos claras.

dcDíe, mas que dcffem volta atraz, Huma delias he chamar fe Du.
& ondcachaíTem hum lugar mais que>& Principe dos Pcrtuguezesj

cfcufo , &eícondido da gente, fe & quanto ao primcyro ;, íuppoíto

dcyxaíTcm citar até verem o que que anda fenaõ levantara por Rey,

Dcos ordenava. Poucos dias de* tomo dc^ ois fe levantou no Cam-
pois de partidos chegarão ao Rio po de Ourique ^ digo que naó teve

Barofa, que vay pouco mais dele. titulo certo, porque em muytas
goa & mcya apartado de Lamego doaçoens antigas íc chamava /3«;r,

contra o Naícente ,& fcguindo fua & cm outras Frmceps^ács quaeso
corrente algum efpaço, forâo dar primcyro titulohecommum aDu.
na dcfcida dehumas ferras , que que, ou Capitão, & o íegundonaõ
quaíi em redondo vão cercando hetal, que queyra dizer alguma
hum pequeno vallc, por onde cor- particular Dignidade, como no
remdous rios de pouca quantidade tempo d*agora fígnificaemHefpa-

de agua , & fe mettera no próprio nha , que em dizendo Principe, en-

Barofâ pouco depois de luasnaf tendemos o filho herdeyro d'EI-
ctnres j&parccécolhcsoíitiosífás Rey ; miS era nome geral, quefc
remoto da converfação humana, & podiaaccommodara qualquer Se-
muy forade mão do trato, &com« nhor de vaírallos;& em nofla língua

mercio dos homens, determinarão Portugucza quando queremos en.
fazer ai li a(Tento, & o próprio pa- grandeccr hum Senhor nobre, lhe

receoaoAbbadejoaS Ccrita, que chamamos Principe : &aíTimDom
deinduftriabuícàra aquelle lugar, Affonío,d3do que fua própria Dig-
como quem tinha noticia de todos nidade íoífc a de feu pay , que era
quantos havia naquella terra,& no Conde de Portugal , como eíic na5
rccofto de hum monte, onde no quiz conhecer vaíTàllagem a nin-
tcnrpo d*agora eílà huma pequena guem, taõ pouco uíou de titulo de
povoação, chamada Pmheyro^ fi. Conde, mab com vários appdlidos
zerãohumaErmida,& quatro Cel- intitulava fuás doaçcens j&como
laSjCmqueviveííem, até verem o no de Príncipe C£bem todos quan-
que determinava Dcos acerca da toslhequizercmpôr, defteufava
lundaçãoda Abbadia : foy a Ermi- muytas vezes, como eutenhono.
da dedicada à honra do Salvador tado em varias cfcrituras antigas,

do mundo, como dura no tempo algías das quaesfc poraó adiante.

Q*agoradcbavxo da mefma invoca E quanto ao nome de Duque ,na5
çáo , & dcyxando alli os Monges era entaô em Hefpanha taô honra»
occupados cm continuas oraçocns docomço de Condc,nem clle o ha-
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via de tomar, fendo menos nobre

que o de fcu jja v^porquc o era mais,

quando o quizcra para nome de CAPITULO 111»

Dignidade -, mas ccmo Dux em
Lacimfígnifiquc C; p!taô> & cílc Como appareceo aos Religiofos hum
Príncipe fe prczaíTe tanto de o fcr ejande refplandordo Ceo no hgar

bom , a cílc fim cuydo cu que ellc o ondefe havia defundar o Mojiey»

urava,&naò como alguns quizc» ro ^ & como avifârao ao Abbade

raó por titulo de grandeza j mas João Cerita, é- impetrarão favor

porque difto trato mais de vagar do Príncipe para começar a obra,

na tcrccyra parte da Monarchia, comoquemaisnijlopajjou,

naô ha para que fcr nctte lugar mais

prolixo. ^'^Om grandes faudadcs do
QusntoaonomcdcRainha,quc v^ Santo Abbadc Joaõ Ccrita

fc da a D. Thcrcía , fendo feu ma- ficàraô Bocmundo , & feus compa-
rido Conde , era naquelle tempo nheyros, continuando na obra das

coufa muy uíada dar«le a todas as pequenas Ccllas , cm que fe haviaõ

filhas de Rey nome de Rainhas, de recolher, pcrfcvcrando cm ora^i

aindaqueonaó fcíTem.&fcndoD. çaó continua , 8c pedindo ao Sc«

Thcrefa filha d'£iRcy Dom AíTon- nhor, que naô impediíTcm feus dc-

fooVI dedircytolhevinhaotitu- méritos a vifta do final, q»e pro-,

lo, que adcaçaô lhe dá. Pergunta- mettèra a feu fervo noíTo Padre S.

ràô também porque fe chama Joaõ Bernardo, nem lhe dcyxaíFe na»

Çcriía,Abbade,naõ tendo Moftcy- quelíe particular fruiiradas luas

ro de que o fer, nem Igreja com cfperançaS;>pois também lhas cum-
ovclhas?Aoquerefpondo, fercou- prira cm tudo o mais até aqucllc

fâ muy ufada a qualquer Ermitão dia; nem foraõ em vaôcíles rogos,

antígo,Sí veneravcI^chamarlheAb» porque a treze de Abril , nas Oy-
bade,como vemos em Saô Paphun- tavas da Pafchoa florida do anno

Cio, Santo Hdariaó,& outros, que feguinte, fahindooAbbade Boe-

ícndo fimpliccs Ermitaenslhes daó mundo fora da fua Ceila a horas

nome de Abbadcsi porque como demeyanoyte, ècolhando para o
Abbadc queyra dizer pay , & a eU valle poronde corre oRio Barofai

ks íe lhes devia cftc nome,não dif. vio hum refplandor a modo de ra-

fcrem cm mais , que chamarlhe cm yo , que deícendo do Ceo ; fe detc-

Hebreo , Abba , cu cm Latim Pay, vc no ar muy perto da terra, dando
&fcguindoeftc antigo coíiume lhe claridade a todas as ferras , & vai.

chamaa dcaçaõ Abba de. E quãto à les ao redor , & tornando naquelle

cra,hedcCtíar,5c naédcCbriílo, circuito tudotaõ bello, como no
& affim fica íua data no anno do pontodomcyo dia.» furpcnfocílc-

Nalcimcrito de 1120. porque da ve algum tanto o Santo Abbadc,
era de Ceíar à de noíTo Salvador confiderandocomohotriCmalheyo

jESUChrifíoha^S. ar.nos,& ài* defi,ofimdaquella maravilha, até

minuidos cites do tempo da eícri- que fahido do fobrefaltoprimeyro,

tura,ficaÓ no numero que apontcy cntendco fcr aquelle o final pro-

com a brevidade pcífivel , por tor- mettido por Saó Joaõ Baptiíia a ícu

nar a continuar com o mais que SínoíTo Padre Saõ Bernardo, &de-
fuccedeo aos Santos Religiofos

,

pois de pofírado em terra dar infi.

que deyxamosjnaj Ermida dc^ Saõ nitas graças ao Senhor , vendo que
Salvador. a luz permanecia fcm mudança no

lugar
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ugarondcdefcera^chaír.ouosQU'* com el e vlvcm;>of!'crccc.TiOpGuco

trcs Rcligicfcs , que acordando a que fuás forcas íeeílcndcm. Sa-

dcrufcit0 5&vendo4iasCclÍ2Stan- bey que por Divina pcrmiíTaô vi

taclai i Jade , & o Abbade chamaU com cíleíí olhos indignos hum ma.
los cem tanta preíía , imaginarão ravilhofo Í!nai>& naô fó cu^mas jun«

fcr jà claro di2;, & corridos de íua to comigo todos aqucl!es,qucncf.

negligencia , íe levantarão muy de- te lugar dcyxaítes , 5: porque faõjà

preí^a^, mias quando íc certificarão paíTadas dczc noytcs depois da
do que era , cem lagrimas de ccn- primey ra que o vimos ^ & nos foy
tcntamcnto , nafcidas do m,uyto dito por noíTo Padre ( de cujo man-
eirai ma, davâõ nasvozcsaDecsa dado viemos a cilas partes) hum
parte que lançavaô de fi os impuU prodigio íemelhantc , nos parccco
íos e.o c raçac * E como por nove bem darvos conca de tudo iílo^por

noytes continuas lhe âppareccíTe às íer ccufa muy poífivel , que tenha
prcpnas horas o mefmorayo, cn- Deosorucnadoafundaça doMo»
tendendo jà, que ícm duvida era íleyro no lugar onde apparecc»

aquclleIugarfcbiequ€dcícia,oíi- Guarde DcosvcíTa Paternidade,

tio cm que (c havia de fundar o &cíks filhos ícjaò diante dcliecn.

Moftcyro , quizcraõ os Religiofos comcndados per vodas oraçxns.
comei, ar logo a pôr mãos na obra : Partidos dous Rcligioíos com
mas Boemundo^quefabía como N. cita carta, chcgiraó depois de
Pcidre Saô Bcriardo lhe mandara alguns dias à Ermida do Santo,
governar tudo pelo confclho de naõ íem muyta difficuldadc dos
Joaò Cerita ,& lia partida íicàrad màos,& afpcroscaminhos, quccii'

de acordo , que avifalTem aos ou- taô haveria ^ & hoje em dia ha , para

tros aquellcs ;, a que primcyro foíTc chegar àquelía parte oadc o Santo
revelado , lhe eCcrcveo huma carta vivia,& dandolhe a carta com a re-

cm nome de todos, dandolhe nclla laçaõde palavra de tudoOquc ti-

conta do que paliava , cujo teor ti- nhaóvirto>&el}epoltos os joelhos

rado fielmente dab memorias anti- emterru,&asmáoã, & olhos no
gas ,cm que anda referida, hc o fc Ceo,ôc gaitando hum pequeno ef-

guintc. paço cm louvores de Deos, (cáU
Venerabili Patri Jomni Ceríta ícntoucomcllcs, pcrguntandolhe

frater Boemundus , & nlíqui, qtti de vagar por tudo, & dandolhes'
cum eofmit , modicítm id , quod pcf- doutrinas efpirituacs , como quem
funt.NoveritiSimifcrúticne Divina as tinha tam bem aprendidas cm
fic difponente , fignum mirabile m^ largo dccur ío de anno ^ ,& ao dia fc*

dignisocuUs confpexijfe t noiífolum guinte os tornou a mandar a feu

ego yfed omnes ^uos hoc loco reliqm» Abbade com a carta feguintc.

JtiSi& quia jar/i dnodcctm irnnfácta DileBiJJimis fratribua , qvifmU-
funt noãespoffquam iliidprímtus inEremitoríofuprafiuvium Barofa
'uiditnus , c^ k Paire nojiro , qtti nos ad mentem Curvurn^ Joann^s indig»

hucdirextt^Jirmkprodigiumaudi-vi' nusfervusChriJliJÉSÍ/, ineo fai

mus, ideo nobis vifum eft, hoc ttbi re» lutem dejiderat. Mifericordiam Do»-

ferre , ne forte velit Alttffimus hac mini in atei num cantah , quam voi^

parte Monaííerium conílrui- Valeat luit oftendere fuper "vos fervosfuos,

"

paternitastuã
, é* kos filiolos apud Fiduciam habete, & creiiteverbts

Deum commendatos hde. Magiftri vefirit qma per tila jam ap*

Ao venerável |Padre ]oaô Cerita propinquat dtesg atidij vcjiri , c^ ne
Frcy Bocniundo , U os mais que perfatfim vtfum erretis, cbmxe,&'
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: cíitn lacrytr. is paite à Von ino vni» áquclle lugar fantificado com rayos

'verfórum ^(juoãjignum tdtid iiernm do Cco. V liando com cftc ai voro-

yobis velít cjlcudere i & quoloco ço,& contentamento d'almaaqucl-

(pojiquAm MíJJás dtxerias^ clariía» Ics oyto R cligiofos , c^ cgou o Ab-
íem-vidtrttiSt Jigtitítei&idlatetUt badc JcaóCcrita, com qucíoy o
ineo (Domino adjíívarjíe') Monaf' goíio dobrado , & recebendo- íc

terium cotijii íití^nus, Servet vospie» com as moítras de amor , que o de
tasd:cetnaj ò^ í?jfinaisor íiítombus Chriíio lhe dava ^vigiarão todos

vejiris veniampojhilaíe pro peccatis aquclia noy te na Ermida de S Sal»

meis. vador cm devota contemplação.

Aos amados irmãos, que vivem atè as horas coflumadas cm que o
no Oratório fundado fobre o Rio rayo começou a fazer feu effcy to,

Baroía júto ao Monte Curvo^ Joaõ tornando cm dia ciai o a cícundaõ
indigno fervo de ]cfu Chriíto , de- cm que cílava o mundo>&: moíiran-

feja íalvaçaõ perpetua noproprio do niílo a condição dos que haviaó

Salvador do mundo Para femprc de morar naqucllc íitíOji & como
çaniarcy a miícricordia de l^eos , q mediante os rayos de fua virtude

íby fervido moítrar fobrc fcus fer- haviaõ de fcr clarificadas as trevas

vos. Tende confiança xScdaycrc- dosvicioSj&peccadosdcmuytos.

ditoàs palavras de voíío Mcílrc, Certificado jà o AbbadeJoaòCcri-
porque conforme a ellas fe chega jà ta , & outros Rcligiofos, da vonta-

9 dia de vcíTo contentamento : & de Divina ,&connccendo o lugar

porque vos naõ enganem falias ap* onde queria fc íundsírc aqucílc

psrencias
,
pedi com lagrimas iní- Convento, para m.ais a fcu falvo

tantiflimas ao Senhor de tudo , que proceder com a obra, & ter alguaia

ícja fervido de vos mofirar outra p fiibilidade com que a comcçc;r>fc

vez o final, & depois de celebrar- partioeile, &Boemundo caminho
dcsMifTasíobrccliccafo, no lu» deGuim.aracns .parafallaraoPnn-

gar onde o rcfplandor tornar a fcr cipe D. Affonfo Henriques , & lhe

vilio , ponde finaes , & balizas, pa- pedir nova licença, viiio como fe

ra mediante o favor Divino fun- cfcolhia outro aíícnto de Caía; &
darmos ncilc o Mofíeyro. Guar- íabendo que cíhva cm Braga, o io-

devos a eterna mifencordia , & em t^^ô bufcar , & lhe contarão como
voflos íantas orações alcançay per- por virtude de íeu privilegio fun*

daò para meus peccados, dàraô hum pequeno Oratório cm
|r^ Partidos os Rcligicfos com eíla íu^s terras junto ao Rio Baroía

,

repoíia,&dando a a ícu Abbadc com pretexto de viverem nellc

com outras recomendaçocns do conforme a fua Regra, ate que por
Santo, fedco logo ordem a fazer o algum final doCeocntendefícm a

que clle manda va,cclcbrando algu. ultima vontade , que neíla obra ti-

masMilfas, & fazendo
f. ;ticula« nha o Senhor, por cujo ferviço, &

res oraçoens pela certeza do cafo, a louvor clles a edificavaòj&: porque
quaIlhcdcooScnhor,tornandolhc o linhaó jà íabido porhummani.
a moílrar a mcfma luz no lugar on- í^^o milagre , que antes de parti.

de antes eftivcra, que elles foraô li- rcm de França lhes diíTcra nuífoPa.

nalar,comoo Abbadc Joaô Ccnta dre Saó Bernardo , pediaõ à fua
lhe mandara , & cercarão com ba« Grandeza, que para conformar a

lizas tudo aquillo cm que a clari. í^ua com a vontade Divina , hou.
dade feeftendia, para occuparcm vcfieporfeufcrviço, que o Mof«
com as oflicinas do Moítcyro tcyrofccomeçafiTc hum pouco mais

abayxo
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abayxo donde tinhaó -o primeyro va lembrança do milagre , cftando

Orarorio, cndc osprcfentcs, & a Igreja toda lagcada de pedra la-

futuros tcriaô particular cuyda- vrada cm quadro, fica no lugar on-

í^o de o encomendar a Dcos a elle, de aluzdefcia.huma taboagroíláj

& fuás coufaíi;, como a principal qucfc tira, &pocm com amâocm
sAuthor dcfte edifício. final da maravilha*

Naôfc pôde encarecer o gofto, Algunsmezes gaílàrão os fcr-

& admiração com que o Catholi* vos de Deos cm âj untar pedra,bar»

CO Principe ouvio a relação de ian« ro , madcy ra , & outras coufas ne-

tas maravilhah^porque como Chri. ccíTarias à fabrica da Cafa , ajudart»

ílianiííímo , 6c que trazia diante do os ncíte trabalho alguns ho-

dos Olhos as couías de De s , quã* mcns devotos
, que movidos da fua

do Ic lhe círcrccia tratar de ajgu- virtude^&dasperfuafocnsdo Ab* *

trã) & taõ importante, nos finacs bade Joaõ Ccnra, qucriaó fcrpar*

exteriores molirava o que íentia ticipantcs de fuás oraçocns.ôc ten-

dem ron*almaj& além de conceder do jâ as achegas juntâs, & poítas

a licença que pediaó, lhes mandou em boa ordem com determinajão

dar para Cruzes ,& Cálices fcícn- de lançarem a primeyra pedra no

ta ô( quatro marcos de prata íina,& cdificio, Deos, que o tinha por

trinta pára gaíios ài obra, promt t- muyto íeu , & queria lançar ncllc

tendolbcs de naô faltar com muy- pedras vivas para o dabemaventua

tos favores outros no difcurío dei- rança,ordenou as couías de mancy-

la. Nem lhe íicàraò inferiores muy- ra , que tivcíTc o Fundador taõ ne-

tos Senhores da Corte, a quem fua bre como os moradores ^ & foíTc

própria devoção incitava a favorc* ebra do Rey da terra aquclla ,. que
cer os Religiofos: porque Egis tão accyta era ao dos Ccos , cujo

Moniz Ayo do Principe lhes deo exórdio veremos no Capítulo Ic-

fctcnta cruzad sdeouro,&algús guintc.

marcos de pr^ra, & o Arcebifpo de

braga, além de alguns ornamentos

para os Alt rcs,quc lhes deo dciuâ CAPITULO IV.

própria Capella, os ajudou também
com defpezas para começar a obra^, Como ElRey D. ^ffonfo foy defcer»

de modo que íe partirão da Corte r^r Trâucofo , & pajfou de camu
com huma quanticadeboa de moc- nhopor S.Joao de Tarouca^ dcn»

da , & com efpcr^nças de nada lhes de levou o Prior Aídeberto\é' CO» \

faltar, pois com tão notórios mila» moveceoaElReyde BadajoZ) é^
grés encaminhava Dcos fuás cou» veyo lançar a primeyra pedra do
fas. Mofteyro^comoutrascoujas aejle

Chegados com tão bom dcfpa» propofíto.

cho onde ficarão os fere Rcligio-

fos,& contandolhes < s favores que ^^ Orrendo o annode Chriíi-o

trazião, le rcfolvérão rodos em \^ de u 2 2. que era ( fegundoa .

dar principio ao Moíicyro,confor. conta de Ccíar ) o de 1 160. entrou ^nno
me a traça que noíTo Padre SaõBer Albucazan Rey de Badajoz pelas llllm
nardolhesdéra>ordenandoasoífi. terras da Beyra ,deftruindo, & af«

cinas de mancyra, que a Capclla folando as povoaçoens dos Chrif.
mor da Igreja ficaiTe naquelle lugar tãos, pondoacutelloquí^ntoslhc
bndc orayo apparecia , como eftá faziãorcfiftencia ,&com tal impe-
no tempo d'agcra 3 & par* mais vi- to fez cfta entrada , que fc tinha

pat



por averiguado , naô dcy xaria cm bcrto fcu Phor;,como quem conhc'

Portugal coufa, que naòfomettef- cia cm fua virtude a muyta valia

fc a fcu fcnhorio, íe Dcos com par- que tinha para com Dcos, ôf Icv^n?

ticular foccorro lhe naó acodiíTe. do ccnifigo huma Cruz de metal,

O Príncipe Dom Aífonfo, que naõ que roíTo Padre Saó Bernardo lhe

tinha menos animo em femelhantcs dera ;& as mais couías neccíTarias

occaíioens^do que o bárbaro trazia para dizer MiíTa^íe partioem com-
arrdgancia,&prcíumpça6, tanto panhia do Prmcipe , que punha
que foy avifadode fua vinda, man- nellemais confiança^qucemtodaa

dou recolher fuás gemes d'entrc gente de guerra de fcu campo, com
Douro & Minho , onde entaó efta. a qual chegou a Trancofo cm pou-

Va a Nobreza ;,& forças do Senho- cos dias, onde o Bárbaro com infí*

rio Portuguez , & com tilas poítas «ito numero de Mouros lhe apre*

a ponto , fc fez na volta do inimi» fentou batalha^deíprezando em íeii

go , q ao prcfcnte eít^va em Tran- coração o pouco numero de Solda-

cofo , & paíTando por Lamego, pa- dos que havia no exercito Cathoi»

ra levar dallíalgua gente de guer. lico. Mas como as vitorias coníif»

ra, fe lembrou dos ícrvos de Deos, tem mais no favor Divino , & no
que duas legois dalli andavaõoc* aniaodos Soldados , que na mui.

cupados no editicio de íeu Moftey- tidão reprovada por Dcos , em fc

ro , cm cujas oraçcens fc quizen- ajuntando os efquadroens dcam.
CGmendar primeyro que empren» basas partes, teve o Mouro cerce»

deíTco fcytoaquehia, & deyxan» za da pouca raza^ com que julgava

do o exercito pofto a caminho, fe rcndidososnoíro<>,aqucmoPrin-

foy com alguns Senhores ao lu« cipe^, armadoo corpo de fortes la»

gar , em que eftavaõ,. ficando ad- minas de aço, &aalmadefeguras
mirado da grande pobreza das cíperanças emChrifto, fez huma
choças em queviviaõ, & do pão breve pratica, animando«os a ga-

com que fe íuftentavaó , porque «har huma vitoria tão gloriofa,co.

bumas craô fcytas de madey ra cu» mo Deos lhes oíFerecia , & dizcn-

bcrta de ra-r^os , & barro ,&outro dolhcs, que nelle, & não nas forças

de milho , & ccnteyo taõ negro , & corporacs Icvaflcm poíla fua con-

dcíabrido,q parecia fcyto de terra, fiança , que pois a cauía era fua , &
& ainoaeílc tinhâo com tanta cfca- na dcfcnfaõ deila hia o credito da,

ceza , q muyiasirezesonâo alcan* gente baptizada ,Ihes naõ faltaria o,

çavaõ,& ícmantinhaõ comraizes íucceíro conforme ao intento, E
de ervas cozidas em agua pura,fem além deí)as palavras ditas cm pu»

nenhuma outra confolaçáo mais blicoa feusSoIdadoSjdincempar-

ilue a doCco , que. nunca lhe falta- ticular outras ao Prior Aldeberto,

va. pedindolhe, que em quanto ellefa.

Efpantado o Principe do que zja oofficio de Jofué em pelejac

yia, & de haver na terra homens contra os Mouros , fizcíTe cUe o de
^ue fofrcífem taõ afpera vida , lhes Moyfés combatendo com orações

brmA cobrou mais devoção que primey- opeytoDivinO;|p2raquenaôolhâ-;

,r<|| ro, &nãõ fequiz partir íem levar do íeus deméritos , foíTe fervido

bumdclles comíigo, crendo que de lhe conceder vitoria dos con-

ppr feus méritos lhe concederia trarios»

peosvitoria de feus inimigos : & Dito iílo,&ordenadas as bata-

fazcndo inftancia (com o Abbade talhas na melhor forma que cada

Boemundo,cllelhedeQafr. Aldç- hum foubcfazer^fe começou huma
tii-íj ', >

' itcmc-
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tcmcrofa batalha, que durou gran- tavel gloria do nome Ponugucs?,^

de parte do dia , moftrando cada do nobre Príncipe Dom Afionfo,

hum rclla oultimo de fua potencia: que Dcos com particular mifen-

porque os Mouros confiados cm cordia conccdeo acftcReynopara

ferem muytos pelcjavão com pouca gloria fus

.

ordem ;& os Fortuguczes vendo- Alcançada cfta vitoria,& colhi*

fe menos , guardada a melhor que do campo , houve novas , que hu-

podiaô ter em tanta confufaô de ma copia grande de Mouros dos

inimigos ) faziaõ couías façanho- que fugirão da batalha , hião def-

ías,ícguindonclliíS o exemplo de iruindode caminho quanto acha-

leu Capitão, que banhado cm fan* Vâo, & vingando a rayva defcu

gue bisrbaro, & tintas ncllc as ar- damno, cm deyxarem tudo abra»

maSj&cfloque;, andava como LeSo zado: pelo que fc determinou o
furioío acodindopor Tua p íToa às Principecom alguns eíquadrocns

mayorcsafrontaSjÔ? animando com decavallos Hgeyros irllics cortat

vòz , & palavras os íeus , fem nun- o psíío , & tomar vingança do mal

ca íe apartar delle fcu Ayo Egas quedcyxavâofeyto, & pondo O
Moniz, cujo cuydado valeonclta em obra, fem levar comfigo aO

occaííáo,& muy tas outras ao Prin- Prior Aldeberto, (dado quelcvaíTó

cipe para íe livrar de muy tas afron» a Cruz, que ellc trouxera doMof*
tas , onde o mettia a demafiadâ teyro) qucrendolhe o Senhor mof*

grandeza de feu animo. traros meyos por onde lhe concc-

Empezocftavãoascoufasdaba' dera a vitoria paííada , pcrmittio,

talha , ícm inclinar a nenhuma das 9^^ aquelles poucos inimigos def-

partes a vitoria , quando as mudas baratados , & chcyos de temor Ihé

vozes do Prior Aldeberto acaba- Hiataífcm muytos dos feus, & ò
ráo de franquear no Cco o defpa. conArangeííem a dcíiftir de fcu al-

cho da vitoria , & os Mouros como cancc , quaíi como vencido, dey-

atconitos começarão a defamparar xando a Cruz de metal perdida nas

o i ampo , & deyxar a honra, rique» mãos de hum Soldado , que a leva*

zas,& vida nas mãos dos vencedo • va arvorada na peleja , fem nunca
res,que bailando aos domar, eílan- n^ais haver noticia delia. Nem dey»

doem fua grandeza, nãobaíiavão xou onobrc Príncipe de cntendcc

aos matar , & roubar depois de os a caufa dcfta dcfgraça, porque logo

verem vencidos, porque o numero vio nafcerlhc dafaltadointerccf-

cra tanto,& os vencedores tão pou- for , queno primeyro recontro ti-

cos , que vencia o trabalho de ma« vera, & aflim o confelTou clle na
tar , a quem não puderáo vencer os doação que adiante poremos. Tor«
mefmoseftandn vivos. Foy nota- 'lado a fcu real , & deyxando na

vcl a riqueza , & dcípojos que alli Villa armas , & mantimentos para

fe ganharão , porque aíèm do que muytos mezes , fe parcio para Gui»
oi Mouros comfigo rraz;ão , o que maraens taõ alegre dcfte bom fuc«

nnhão roubado nas terras dos ceifo, que por todoo campo fc não
Chriftãos,eracoufaineftimavel,& ouviaõfenão folias, & muficasdos
affim ficarão todos os Portuguezes Soldados vencedores, aindaquc

ricos, & melhorados do que alli Ihespoz termos a cilas humavifo
vierãOí&Trancofodefcercado, U que o Principe teve de hum grande
livredo temor em que o inimigo o batalhão de Mouros, que lhe tinha

tinha pofto, & muytos captivos tomado o paílo junto ao Rio Ta-
rcílituidos à lua liberdade com no. vora , pelo que convcyo caminhar

L com
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E quer dizer; Principiou íe cila

obra na era de Ceíar i ido às onze
_
Kalé<1as deJulho.Achouíe prcfcn^

. teo Bifpo de Laniego , que beazeo

com refguardoA caut<:la, levando

dcícubridores do catupo diante

dos efquadroensj & a bagagem, &
captivos mcttidós no ííicyo d* van-
guarda , & retaguarda j para irem

maisfcguros

Tiverâo ao fegund» di* vjfta ^a-pGdrâ>&funfdaíiicntos> ôso Ab-

dosinimigos pela manháa cedo, & fcâdc Joaó Ççrka cm companhia

mandando o Príncipe deícançaros dos mais Rcligiofos , com nmíjcas,

feus,(& comer doquelcvavão, os ôç louvores Divinos, acompanha-

foy commctter a horas de meyo ,
dos d'ccítrondos militares, que os

dia, lembrando primcyro ao Prior Soldados faziaõ comtaraborcs, &
.Aldebcrtoccmocscommetciafuriw trombetas,& alegres accLmaçóes,

dadocmfua confiança, & na valia arvorando os Eítandartes ganha»

.de fua oraçaó,quc lhe fahio taõ ccr. dos a íilRcy de Badajoz pelo cir.

taeomoa paííada , & cm menos de cuitodaobra , & moftrandoa ma.
,duas horas rotos os innnigos, & yorpartedoReyno, que allieíta.

morta grande copia dclles, íran- va}ur>ta^o contentamento dcvuio

queou o paíTo do rio, onde depois aos gr3nJet> bens, que depois lhe

jfc fez huma ponte ds pedra fcca, vieraõ , Ôc hojc vem pelos Kcligio.

<5ue dura até o tempo d'agora> en- fosdcílefagradoConv-enro.

tiC o Villar ,& Fonte-arcada , com Acabada cíia- folemnidadc deo
algumas moííras na fabrica de fua o Príncipe ordem como a obra
ír.uyta antiguidade : aindaque a fbífe por diante, aírinnnJodeipe-

qjue hoje dura , parece reedificada zas baítantcs para a paga dos Oí£-
pa primcyra. Nodiafeguinteche

t"

ou perto de Barofa , onde o novo

, íoíteyro íeedifícãva , enchendo
ác alegria efpiritual os Rcligiofos,

com as npyas ào q lhe acontecera

,

ciacs: &para fuíientaçaó dos Rc-
ligiofos deo ao Molicyro huns Ca-
faes reguengos junto a Tranco»
fo, com huma honroía doaçaó, que
por fazer menção de quanto tenho

èí com aboa andança da gente Ca. contado , porey na própria forma,

tholica. E para dar a Deos parte da S^c eftà cm feu original

jloria que lhe dera, determinou de

fe fazer Author,& principal Fun.
dador daquella Cafa , faiisfazcndo.

lhe a Cruz de metal q na batalha íe

jpcrdera ,eom grande copia de ri

In nominefmã^ . ó' individua
írinita'is , Patris , FiUj , éf Spiri»

tus SanHt* Ego Alfonfus Portuga»

hnjium Princeps víBoriofijJlmus \

Comitis fíenrici, ét Regina Then*
quezas^que adquirira na jornada,

&

fiafilim^ Magni qtwque AifonfUmm
('azehdo virhum Architedo,) me- peratons fíi/pamarum nepos , notum
hor quê efitaô havia na terra # cha- faciofrafentibus, ^futuris , quoâ
mado Joaô Froylaco, natural de Rex jilbucazm Rex de Badalhou»
Tarouca , lhe encomendou a fabri-

ca das obras, promcttcndolhe gra-

de falario de luas rendas. Eaosa I.

áe junho dcQeanno de 112 2. vef*

ce venit cum fnagente deftruere nof-

trás terras tS-ctrcundavtt Tranco»

fim , à- multa dia Câjlella de mea
terra depopulaviti ér íevavit capti*

fecra de Santo Albiano Martyr, vos homines^ PtuUeres, párvulos,
fán^ou o Principe D. AíFonfo por jumenta , & muitos ganatos , (^
fua maô a primcyra pedra na Igreja, fecit multum roxunt , ^ reltéjuit

comoconiía doktrcyrofeguint€> defiruBam totam terratn, per ubi
que cftà na porta da Igreja. ego congregavi meos bomims.é'



fui per vM erúnt fratresfanCtiJoan • muyto fangue , & deyxando tudo
msde Barofa, & in^veni eos quod vi- arruinado : por cujo rei peyto ajun-

'uebant in mtdtafantíiíate , & quia ley meus Soldados, &paííey deca-
cognovi Domintim e(fe cum tllis , te» minho por onde cíiavaó os Frades
i-aví de thi Priorem Âídebertum , itt de Saó joaô junto ao R io Baroía

,

rogarei pr ofre,& pro mea hojle , & os quàes âchcy fazendo Vida muy
dtceret Mtffas,& ípfeadjuvavitme fanta, & porque conheci andar

ín prédio Jic bene quód ciim oraret , Dcos entre clles^icvey dahio Prior

ego vincebam. Et uno die reltqui mea Aldcberto , para orar pormim , fie

hofie,&fuifine illo rixare cum Mau- meu exercito>& me celebrar MiíTas

ris , in qua rixa perdivi unam CrU' no capo. E ellc me favorecco taõ bê
cem , qtiam hvavi de MonaJlerio,ò' na batalha , q pondo fc em oraçaõ,

muitos milites , & cum lazeria recej» logo a vitoria fe declarava porm i-

fi,
propter qni rixavifine oratione bo» nha parte j& como hu dia deyxaíTc

m viri, Fgo tgitur pradiãus Prin» o corpo do cxercito,& foíTe fem cl-

íeps , cum mtellexivirtiitem , ó' bo- le pelejar com os Mouros,pcrdi ne-

nnmfororjnm , quod mihi dederunt fta peleja hua Cruz
, que levava do

fva craítones : profervitto Det i & Moíkyro,& com elia muytos Sol.

remédio anim£ mea , & parentum dados, partindomc quafi vencido

meorumdo Mcn&fterio SanBiJoan* empena de pelejar dcfacompanhà*

nis , é^Jratribus , qui in eo Deofer» do da oraçaõ do homem Santo. Pc«
viennt , Cãjalia Reguenga , qua ha- lo que conhecendo eu a virtude , ôç

beo^presTrancofumytitfitiUismvi» favor que fuás oraçocns mede»
êfum, ó- 'veíiitum^ cum omnibus fuis raô , por ferviço de Deos, & rcme^
pertinenítjs^ tngrejfibusy ó- regrefit- dio de minha alma , & de meus an«

bus. St vero aliquis íamdenofirts, tepaíTadoSjdouaoMoíicyro de S.

quàm de extraneis hoc paãum ir» Joaõ, & aos Religiofos quencllc

rumpere tentaverit , tn primisfit ma- fervem a Deos ^ para feu veftido,&

ledifíus , & cumjuda traditore in fuftcntaçaô , os Cafaes Regucn-
inferno damnatus. Fa[fa carta meu- gos , que tenho junto a Trancofo>

jejunio^era 1160. Ego prafatus com todas íuas pertenças, entra*

Prtnceps hanc cartam, quam feri das ,& fahidas •, fie fc alguém aflim

'jufityproprijsmanibnsroborOiC;^mea dosnoíTos, como dos eílranhos

úuthoritate confirmo. intentar de quebrar efta doaçaõ.

Em nome da Santa >& indivídua primeyramente íeja maldito , fie

Trindade, Padre, Filho ;,& Efpiri

.

condemnado ao inferno cm compa-
to Santo. Eu AlFoníoPrincipcdos nhia deJudas otraydor.Foy feyta

Portuguezes, fempre vitoriofo

,

cfta carta no mcz dejunhodacra

filho do Conde Henrique , fie da deCefanióo. Eu fobredito Prin-

Ramha Thcrefa, neto do grande cipe fortaleço com o íinal demi-
Aífonfo Emperador das Hefpa- nhãs mãos cila carta que mandcy
nhãs , faço fabcr aos prefcntes ;, fie fazer, fie a confirmo com minha aií-

futuros ,comoAlbucazan Rey de íhoridade»

Badajoz vcyo deflruirnoíTas ter- . Providas as coufas ncfta forma-,

rascomfcu exercito, fitpoz cerco fie ficando as obras da Igreja cor-

a Trancofo , deyxando desbarata» rendo com a diligencia poflivcl , o
das muytas fortalezas de noíTo Se- Príncipe fc defpedio dos Rcligio-

nhorio, levando captivos delias foSípedindolhelenaôefqueceíícm

homens, mulheres , meninos, gado delíe em fuás oraçocns , fie chega*

roiudo, fiegroffa, àc derramando doaGuimarcns defpedio a gente

L ij de
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•íâc guerra para ir deícançar a fuás panhcyro daquelles Santos Mon*
caías, cm quiinto os Mouros lhes gcs, cuja vida Angélica o trazia

dcyxavaõ ter aiguma quietação* admirado,&niuyton>aisorerpian«

i.:,z úL'i:^\L^y^- .

dorde milagres, com qaqudlcve-
""^

' ncravcl corpo dava tclkmunho de

I

G A P 1TULO V. quam folida tora a virtude de íiias

obras:chorava junto ao corpo , naó

'Dáimrte do jíbbade Boemundo ,^ pela vida, que lhe faltava, mas com
dn dhyçav de yHdíberto,-& còmòo enveja da que gozava fua alma, &
Abtadí ymo tomou o hnlnto dt fentimcnto do dcftcrro em que <i.

C^er i\'& fè começou a eâifivsr o cava aufcnte de companhia taò fan-

Mafteyro de S, Chrifiovàod^ La* ta. Deofclhc cm fim fcpulrura em
foens com dgnni favons feyíos hum pequeno Oratório, quccntaó

feio Príncipe aos ReligiofiSi^ tiíf, IHc fervia de Igreja , donde o mu-
trai coufas notáveis, dàraô muytcs tempos depois para

outra fepultura mais decente, §:

ANdando fc fazendo a Igreja honrada , aindaquc delia ,& de ou.

do Moílcyro com grande ^^^s ^miytas coufas dignas de ít

diligencia dos GfficiaeS^ c goftio trazerem nos olhos tem otemp©
dos ReligicJÍbs , a quem cada hdra ^c.ytõoqtiecmrudocoftuma,rou'-

creíciaó as cfmolas , & favores do feàndtítios a memoria dcl!as,na5 ícm

Príncipe Dom Aífonfo ,& das pcf- «nnyta dor dos que hoje vivem , ôç

loas devotas que tinliaô fama dfc culpa dos Gommcndatarios i Ôc

ítia virtude, foy Deos fervido dfe Abbadcs antigos, que tendo oí.Híd

kvar para fio venerável Abbâde fó nas coufas temporacs,& rendas

Boemundo , para lhe pagar na glo* ^^^ Mofteyros , dcyxàraô perder a

ria os tr baihos padecidos cà na lembrança , & veneração dcícme.

icrrá , deyxando com fua aufcncia Ihantes thefouros.

foftimados naò fó os Relígíofos^ Acabada a pompa funeral3& hon-

-^ue como filhos o amavaõ , mas a ras do Abbâdc defunto , fe ajuntà-

gcntefccularj a quem o exemplo "õ osReligioíos para entre ficf-

«je fuagrande virtude tinha cdifi» colherem hum Prelado,& fem mui-

câda. í^ variedade ( que em ânimos ta6

Ft^ o dia de ícu enterramente conformes com Dcos naõ tem cllt

fclembizado com muy tas lagrimas^, fíiorada ) elegerão ao Prior Alde.

&Gcomurfo dá gtmc que vinha bcrto, raraô ifingulariflimo em tò-

abeyjai-lhe os pt^ i era tiritti 3 qlit ^0 género de virtude ,& baftantc.

ronveyò deyxallo eilar no Oraíb- mente douto na Efcritura Divina,

«ioBoiís dias por enterrar , dando P 9*íal poucos dias depois de fua

cm rodos cl les hum chcyro táó fuau cleyçaô , confiderando que fe nafe

ytjGue admirava os eireunftaiitcs, tomaíTc Noviços , cm que perpc-

&«flim entaô como depois fez b í ualFe a herança de fua fantidade,&

Senhor por elle alguns milagres, <íoutrina,fe extinguiria brcvemen.
ptxz tèftcmunho de lua Santidade, *c a Religião , comunicou iílo com
os quics naò eípecificaô as me**nò- feus Monges,& com o Abbade Joáõ
«as de ma6>de que vou teccndoef» Ccrita,de conícntimcntò dos quaes
ta hiiloria. Achou feaquipreferitl: abriò porta para lançar o habito a
o venerável Abbade Joaô èeritâ, que lho vicíTc pedir. E como o Ab.
queportiaô haver couía de bcns^ badc JoaôiivcíTe deliberado com.
nem males , cm que oaõ foâecoáu íigo de profcíTar a Regra de noíío
"-> ' Padre



T>A cH1io:^c^CJ de cjste% v.j

Padre Saô Bento, & acabar fcus Tortelh^ut ppjlàisihide?fifacere Mo-

dias no habito de Cifter , quiz elle najier ium in loco , quem voíuentts ,

íero primeyro Noviço , que cm S. pro ferviuo Deiió' Martyris Sanãt

Joaô , & cm todo Portugal entraf- Chrtfiophori , & nemo vos contradiz

íc nelia S grada Ordem, & pro» cat^ me impedtat , neqtiedenofirts^

mctteíTe os voios eíTenciacs , con- neque de extraneis: quodfidiqms at»

form c nell a fe coftuma. Foy o lan- tentaveritfit i Deo» & ejus Marty»

çar do habito,& fazer da Prc fiíTaõ re Chrijtophoro malediBus,à' i» í«*

no mcfmo dia , renunciando elle o ferno cum Judaproditore danmatuSi

tempo da provação , como cntaô,& infuperpariat decem foltdos ,& car»

muytos âíinos depois fe cofturaava tafirmtter maneât m fuo robore Fa»

fazer , ate oprohibir o Concilio Bocauto menfe Januário, era ii6i,

Tridcntino ; & vendo fc veftido EgofupranominatuslnfansroborOy

raquellc novo trajo, tratou logo acconjírmo-Petr.CaficellariusPrm'^

de fazer no lítio da Ermida, em que cipis , quinot^vit.

ate enteio vivcra,humMoft.yro da Emnomedc Deos. Porfercou-

propriâ Ordem & lançar o habito a ia licita a cada hum dos fieis Chrif.

ou-rosErmitaens fcus difcipulos, laons dar parte dos bens que o Se-

que viviaó em outros Oratórios nhor lhes cóccde a feus fervos
; por

pouco diftantes daquelie. Mas co- tanto , eu o Infante Dom AíFonfo

moo negocio requeria mais forças, SenhordosPortuguezcs, filho do
^pcíTibilidades das que clle tinha: Conde Henrique, & da Rainha

de licença do Abbade Aldeberto

,

Dona Therefa, conhecendo os bcs
íefoy vercomoPrincipeD.Affon. q cada dia recebo da maó de Deos,
ío^para lhe pedir licença ,& favor, cncouto ,Ôc faço doação a vos Ab-
na cmprcza que começava. bade joaõ Ccrita , da terra que jaz

Naò fe pode encarecer o gaza* cmcima do Rio Vouga atè o Ri-

lhado , que o Príncipe lhe fez , & o beyrode TortcIIo^para que poffais

muyto que lhe louvou a nova or- ahi fazer hum Moíleyro cmhon-
dem de vida que tomara , porque ra ,& louvor de Deos , & do Mar.
como fua t nçaô era povoar as ter- tyr Saó Chriítovaó , em qualquer

rasdeíeu Senhorio de caías de ora- fitio, qucefcolherdes:& naó tenha

çaõ ,& de gente Religiofa , que o alguém oufadia de vos contradi-

cncomendaíTem a Deos deconti- zer, nem impedir cila conceííaó >

nuo 3 nada ouvia com mais gofto^ affim de noíTos vaííallos , como da-

qnt a pratica de fcmelhantes cou- quelles que o naò faó •, Ôc íe naõ ob-
ías,& affim defpachouhumacar- íÍantcifto,houver alguém que cin-
ta , Ôc privilegio ao Abbade Joaô na tente , fej ^ maldito de Deos , & do
forma íeguintc, Martyr Saõ Chriílovaô, & con-

In Dei nomine» G)iwmam decet dcmnado ao inferno com Judas o
tinicuique Jidelium de bonis Jibi à traydor , & além diíto pague dez
DeocolUcís, Det mimítro^ pârtici» foldos , ficando femprc a car,afir«

pesefficere ; tdcirco ego infans jíU me,& com feuintcyro vigor. Foy
fonjus Dominus' Forttfgdenfíum^ cílecoutofcyto no mezdcjancy-
-Comttis Henrici , ér Regirid' JherC' ro da era de Cefor 1 16 1 • Eu fobrc*

fiafiliusy cognofcens (wna, qua quotim dito Infante confirmo , & fortale*

die de wanu Deifufí tpto : Factovo- ço com minhas próprias mãos cftc

bisAbbattJoãnmCerifacautum.á' couto, que mandey fazer. Pedro
donationemde tUa terrn, qnajacet Cancellario do Senhor Príncipe

fupra Jluvium Fouca ad nvuIum de foy o que o notou,

c L iij Cem
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Com cíle privilegio , & particu* Abbade ao fanto velho

j, & clleo

lares mercês do Príncipe , & Sc- confirmou como tal , mandando O

nhores de fua Corte , fc lornouo com carta fua ao Bifpodc Vizeu j

Abbadc a Saô Joaô de Tarouca,on- que obcnzcíTe, & Ihcdéíiedaíua

dcdeo conta ao venerável Aldc* niáo o Bago Abbacial , por cítara

berto, do que trazia negociado, Cafa fundada em Tua Dicccíi.

& do mais que tinha cm propoíito Fcyto ifto fc tornou Aldeberto

de fazer ^ & com fua benção íc par» para fcu Mofícyro ^ onde lançou q
tio para S. Chriftovaó de Lafoens, babito a treze Noviços,c>ue juntos

ondco vicraô logo viíitar algúsEr» ibo vieraõ pedirmos mais dellcs ho?

mit£cnsfcusdircipuIos,quc viviaõ niens nobres, & que andavaô na

por aqucllas brenhas cm diverfas Corte do Príncipe, entre os quacs

Ermids , a quem ellc perfuadio veyo hum lobrinho de Dona The-
brevemente. tomarohabitO;, que rela,mulher de Egas Moniz, cha»

lhe viaó veíiido , & viver em Com- pado Egas Peres , que depois foy

munidade debayxo de obediência, infigne em Religião , & íantídadc,

& Ordem ivcgular , & lançando o & -«^y venerado de todos os Pm»»
habito a neve , começarão a fabri- cipcs. Lançou mais o habito a ou*

.cara Igreja do tamanho, òc grande- ^^^ uniio filho áo Meílrc ú^%
za que Tuas poucas defpczas per* obras, que como jà ciiíícmos, âc

mittiaò, guardando nella, & nas coníla tíc humas letras eículpidas

cííicinashuma fcyçaôlcmclhantcá na porta principal da Igreja, fecha»

úo Mofteyrode Saõ Joaó , para te mavaJoaòFroylacn. Era cfíe mo»
rcíDaUí hum pequeno rafcunho da- ço muy pcrfeyto em todasasfcy-

quella Sar.ta Cafa , fundada por çocns dorofío, & dirpoíiçaô do
ordem do Ceo j & tanto a quizeraô corpo , mas cego defdc fcu na^ci-

imitarcm tudo, que até hum rio, iiiento, de que o pay era por excrc*

43,uccorrejuntoaoMofteyro ,cha, n o triíle,& vendo a grande virtu.

mado anics Tancas , por memoria dedos fervosdc Dcos , que ai li vi.

doBarora,qucvayiunioaSaóJoaõ viaõ, dcohum diacontaaoAbba-
xle Tarouca, lhe mudáraó onomc dedefuamagoa,dizcndo,quenun-
tm Barofo, como fc chama até o ca tanto o fentira comonaquella
dia dchojc. occafiaõ^ porque fc fcu filho naô ti-

Noannofeguinte,qfoyodcChri- vera aquella falta taò notável, o
A ílodcii24.havcndojàpartcdcof- houvera de oíferccer a Dcosem

ficiaas feytas, & continuando.fe a companhia d'outros Noviços,quc
1124. obra da Igreja, adceceo o Santo ^^i^ tomàraô o habito. Confo-

Abbadcjoaó j em forma , que ro* lou-o elle o melhor que pode, di.

dos cuydavaô que ft chegava o íím zendo , que tiveíTc confiança cm
dcfua MÍáz,& com tal pcnfamcto a- Deos, pois eraó em fua maó outras

yifáraó logo ao /^bbsde Aldeberto, maravilhas mayores , & naõdcy-
que veyopeílbalmentevifitaroen. ^âíFe de trazer comfigo o moço,
fermo, & o ajudou demodocom quando tiveflTecommodidadc, que
ifuas oraçoens , que cm breves dias elle lembraria aosRcligiofos , que
o dcyxou rcllituido a fuás forças

,

tiveífcm particular lembrança dcl-

& primeyra faude. £ coniiderando Ic em fuás oraçoens.

perno havia alli numero de Rcligio- Partio«feo Meftrc algum t?nto
íos baftante para fcr o Moftcyro confiado nas palavras do Abb^de,
feyto At badia , fez por votos dos aindaque naô tanto como devera ,
Monges eleger canonicamentecm porque como cm cpula de pouco

momento,
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momento , fí;Z leve fundamento vcrnaQiíarcrmarepuincede 1125' Anuo
de rrazerc f.lho , fazendo-o o Ab a tabnca da Cafa, ôc dcípedmdo a

bade,& Rcíigi^-^^í^ ""'^y ê^2"^<= c™ mais da gente que trazia comfigo^ IHJ»

pedir a Deos faude para fua cc- por naô darem perturbação aos

gueyra : & como hum dia lhe per- Rcligiofos, ficou alli comellcs a

guntaíTe a cauía de naô trazer o Quarcfma toda, indo ao Coro, 5c

moço comíigo,elÍc íc lhe efcuíou Refey tório;,& a todos os mais

cm modo ,qucdaefcura fclheco- adlosdcCcmmunididecom tanta

nhcceoapouca fé que tinha, mas chaneza^& devoção, como qual-

por admccítaçaó de Aldcbcrto o quer dos Noviços, & notando a

ircuxer,oícguintedia,& chcgan- folidavirtudcdecadahum,&apo^

doa hum lugar alto, donde os que brcza que padeciaó todos, lhes rez

vem de Tarouca, dcícobrem o Mo- muy tas mercês, aííim de coufas pa*

ílcyro , for^õ por Divina pcrmif- ra]ferviço da Igreja, como paraíeu

íaô, & pelas íantasoraçoens dos mantimento, &:veíhdo. Chegada
Religicícs, abertos os olhos ao aPafcoa,& vindo a gente da Cor-

mcço , & começou de perguntar ao te cm bufca do Principe,cllc fe par»

pay , que edifícios craô aquelles, tio caminho de Braga com grande

que appareciaó» V cndo cllc t?õ fa« faudade daquclla fanta companhia^

mofo milagre, p^ílos ambos os vendoíclhc na partida algumas la.

geolhos em terra;, deo muyras gra* gtimas nos oIhos,coufa raraem íua

ças a Deos,& chegando ao Moftey» condição , & muy poucas vczcá

ro, lançado aos pés doAbbadc,& viítancllcjmas tem tal força o amor
miisReligiofos, lhe pedioperdaô da virtude, que baftaamovcrani-

de íuatibeza, & pouca fc,rcferin- mos rcbuftos a cíFeytos extraor*

dolhc miudamente o exórdio do dinarios EonobiliííimoEgasMo»

milagre j& rogandolívej que vcfl if- nizfcu Ayo,qucneíkrccclhimcn-

fem ao moço o habito de Noviço

,

to foy fempre companheyro fcu fa

.

porque íem duvida o naó tornaria miliariílimojcomo em todas as mais

akvarcí m.figo, pois Dcosoeíco- coufas o fora fempre dcfdc fua

li èra com milagre laònc tório.Foy crcaçaô^tal dcYOçaô tomoucom
o Abbâdc muy contente com a os Santos Rcligiofos,quc todos os
mcrcèquc o Senhor lhe fizera, & irczes os mandava viíitar com
vendo fua devoção, & a vontade groífas cfmolas, & lhes cfcrcvia

do moço , achando conformes os cartas muy familiares , & dignas

votos de feu Convento, Ihcveítio dcponderaçaô,pcdindolhcscmto-
o habito de Religiofo cm que vi- dasellas fe lembraíTcm de oenco-
vco , & acabou fantamente. E no mendar a Deos cm íuas oraçocMs:

tempo d^agora eftà huma Cruz dasquaes porcy huma, que entre

poOa no lugar onde ccontecco o todas achey inteyra cmmododefc
milagre , & fe chama vulgarmente poder ler,cujo traslado fcmaccrcf-
a Cruz do miradouro, pela qual ceniar,nem diminuir palavra, heó
dura ainda huma viva memoria de* Icguintc.

íie caio entre os Rcligiofos do Moí- SpeBabtli viro Aldeberto novi
tcyro, & os moradores daquclla Monafterij Abhati , Egas Monius
terra ao redor. Frincipis Aifonfi nvírttius ,& ter»

A fama dcftc milagre, & muy» ra intra Dmium , & Mintum te*

tos outros , que íuccc diaó na fun. nens.fe ipfufn,& toíafua comfnendat
daçaó do novo Moft eyro ; fez com fanais orationibus Vfftris. Totum an •

que o Principc D. Afionío vicíTc num cuperem qtiadrfigeJimMm% atp
mui
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mal cum tneo Dommo Mfonioejfem de fua vida , & fcgundo matrimo*

cíim vobts ifed negotta ten ée/ua,& nio , no Capitulo fcguinte.

i^ella de Maurts , rwn dmt locum
.

Jtandt cuwpace Mtíío ad vos vtgtnti

foUdos ád ve/irã opus. Orate pio me CAPITULOVI.
peccatore,& pi o mea conforte Domim

na Thereja , qua multum agi otat de Como adoeceo em Coimbra a Rainha

magna feOri. Mittite vajum de a- Dona Therefa mãy do Priníipe

qua benedtãájictitfoletis, éf Domi» D. ylffonfo , (^ como aforaà viJU

fwvolente ifana erttfine dubitatione» toros AbbadesAldeherto,é\J 0.4

Nos tbtrrms ad Coimbram , ut vtdea* Cerita , c^ como depois faleceo em
mus dominam nojlram Regmam Do» noffò habito , & p^<(fijj^o : & da
minam 7heufam , qua nmu male falfa opinião daqtielles que dizem

eft, orate pi o illa, pro Dommo Prin- fe cafou feg unda vez,&fezg mr»
ape flio ejns , & pro me pecca* raafeufilho,

tore.

Ao efpcdavel varaõ Aldcbcrto^ IWT Eftcannodc i iif. adoeceo Anno
Abbadc do Moíkyro novo , Egas J.^! a Rainha D. Thereía dchu
Moniz Avo de meu Senhor o Prin- ma febre pcíiílcnciâlna Cidade de * *^ J*

cipe D. AíTonío Governador da Coimbra, onde cíicvc o mais do
terra c'cntrc Douro, &Minho,fe tempo que vivco depois da R^ortc

encomenda em vcíTas famas ora» doCondc rcumaridojacujosoílos

çocnS;, a fi, & todas íuascoufas. gUirdou íemprc a veneração^ òc

Tomara por partido , que todo o decoro devido à íua nobreza ^& ao
difcurfodo anno fera Quarefma^ amorquenavida fetiveraó, ccn-
paracflarcomvoícocm con^panhia tra o parecer,& pouca ctíldersçaô

doPrincipe meu Senhor, mas os daqutlles,quecrcrcvéraD miíccu
negócios dcfuas terras, & a guer- fas indecentes ao decoro , & gran.

raqueos Mouros lhe fazem p naó deza de Senhora taõ nobre, &c|uc
nos concedem repoufo para gozar viveo chea de tantas virtudes , &
tãta paz. Mandovos para gafto das obras piedofas , quantas fe dcviaõ

obras vinte (oldcs, & peçovosque a huma nobiliííima Prince a. Foy
tenhais lembrança de regar a Dccs cfta Senhora filha d*EIRey D. Aí-
pormim, & por minha mulher D. fonfo VI. que fechamouEmperi-
Thereía, que cftà muy doente de dor de Hcfpanha, (fcgundo a opi*

fcbrcs,&mandarlhe humvafode niaõ d'alguns) de legitimo matri. á

aguabenta,daqucconumaisman. monio, &fegundo outros filha na- '

dar a outros enfermos , & comei- tural ,& vindo o Conde D. Hcnri-
la cuydo fera fãa íem nenhuma du. que a Hcfpanha em companhia dos
vida. Nôs partimos cammhode Conde D Remon dcS/Q\\,í^ D.
Coimbra para ver a Rainha D.The- Remon de Tolofa»cujas geraçoen^

,

rcfa , que cftà ao prefente enferma, & nobiliflíma dcícendencia fe con-
rogay por ella, & pelo Príncipe feu ta largamente na terceyra parte de
filho noíio Senhor , & naõ vos cf- noíTa Monarchia Luíitana, ElRcy Mouarch.

queçais dcftc peccador. cafou ires filhas que tinha comei. Luíia-a

E porque cahimos em pratica do les,dando a menGr,que era D.The- ^^"^ ^'

fucccílo da Rainha D. Thereía mãy reía, a D. Henrique, & com cila

doPrincipe D. Afíonfo,quemor cm dote o Condado de Portugal,
reo cm noíTo habito , trataremos com as terras livres dos Mouros

,

delia :, & da falia opinião , que ba que craô entre Douro & JVIínhoA
algumas



algutras na Bc> ra,atè pcrtò do Rio to ^ & quando Veyo a t ifcy to de h
MódcgO;,&doaçaõdctcdasaqucl- moítrar a tençaô que trazia ^fóy

las que por força de armas pudcffe taô mal acey to da nobre Matrona

,

ganhar áos irriínigos dcfitro nà Lu guecom a'gUíT]as moílras de impai-

íitar.ia aonde clle fez iníl obras cá- ciência lhe mandou , que cmdoze
vallcyròfas , & dignas da grandeza horas fe partiíTc da Corte , & errt

dcfcuànihno,comoeni fcu lugar té- três dias deíuas terras, ô<naôoti-

nho contado , & falecendo cm Al* faflc mais , nem per íi , nem por èér*

torga de íuà enfermidade no aniio trem a lhe cõmctter íemelhantcdfc*

de noíTa redcmpçaô de iiii. íc fatiro.OCondceomoeranaqtieí*

dcyxando por herdeyro de ícucf. íc tempo hum dos grandes dcHéf-
rado , Ôc virtudes o Priíicipe Dòtíi panha, vendo ícu dcfcjo fruílratíòi

Affoníò ítú filho j foy íepultado na & clle tido cm raõ pouca eftima dá

Sé dè Brirga , com univerfal fentt' Rainha , com meros acatamento èà
ir.cnto de feué vaílalloS;, que o aiiiâ. <Juefe Ihedevia , jurou em fua prct

vaõ coíiio páy j & dcfcnfòr feu , & ícnça de alcançar por força óquè
da illuílrt Rájnha fua mulher , cm ti&ô podia por vontade : dí partido

íujo rcfío fc naò viraô mais áquel* de Guimaraens fe i ornou a fuaá

ks finaes de contentamento que te- terras, donde com brevidade tiroii

ve cm fua vida ,& acabadas as exc* hum exercito baftante para fe có*

quias fe recolheo cm Guimaraens metter qualquet emprcza iinpGr'^

acompanhada do Principc fcu R» tantè/& cdmelIefoycèrcáraRíii

lho, & dos mais Senhores da Cor» na dentro á Guimaraens , ênàc i

te ,onde paíTava a vida em orações, grandeza de ícu animo fuppríó a

& efmolas , encomendando de con^ falta de Soldados que lihHá , pÔN
tinuoa Dcosa alma do Gonde fcu que os mais andaváó em èóriípaJ

marido j & quando o Príncipe an* «íhia do Príncipe fcu filho , à quéní

dava na guerra contra Mouros, Oii logo mandou avifar por hííma car-

lEontra felRcJr de Leaô , que o itt. tà , ficando entretanto eòn^à gente
quietou alguns dias íobre duvidas dá Villa rcíiíiindo aos combates^
que ficàraô do tempo do Condé,éI. tom que o Gòndc a inquietava àd
la comos pés dcícalços vffitàVa ss cOíitinuo, fazendo neíla emprez^
Igrejas , rogando a Deòs pela vito- tjbi^as dignas de quem era , Viíítan-

íia , & bòm iucceíTo de fuás èmprc* do em peíroa os muros ,& animan.

2ãs. doageritc com palavras, 2c mer«

Tudo o que tinha gaitava com cès que lhes fazia, de modo que
os pobres , êi neceíTitado^ , a qiieni os inimigos achavaõ ncllà brava re*.

repartia muytas Vezes a èímolâ fiftencia.

com fuás próprias mãos j venerani O Príncipe tanto que a rovâ \hé
do nclles a noíTo Salvadoí JÊSU foy dada cm Afturias , abrindo
Chrifto

,
que fendo fcnhoi' das ri- maõ de tudo o mais , tomou o ca-

quczas do Ceo , & da tcrfa , fe fez minho de Guimarães íó com a gen-

ptbrepor enriquecer hõfla pob^é- tcdecavallo, & com os queboa»
2a. Ncftas occupaçoens , & outras mente o puderaô feguif' , dcyxan*
femclhantes gaftava a Rainha fuá do encomendado a feu Ayo Egaá
vida , quando oCondt dè Traíta-, Moniz que o feguiíTc com orcíiò

màra a veyo vifitar a Guimaraens, doeampo a grandes jornadas, SÁ

com pretexto de lhe dsropezame como a cólera o lc\'ava cego, & 6
da morte do Gonde,& de volta tra- perigo de tal máy lhe naõ concedia

tarcom cila de fcgundo caíamcn- quietação,cm chegando àviftadó

ínimi-
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inimigo ) fcm dar rcpoufo aos ca. de doença j & tal devoção tomou
valios , nem aos Soldados, quedo com os dous Abbadcs , que com
caminho vinhaó muy caníados , difficuldade impetrarão delia li.

mandou tocar as trombetas , & có- ccnça para fc tornarem a feus Mof»

nietter o Conde , que como cíiava teyros ; mas vendo íer forçada fua

defcanfa^do com muy ta gente , & partida , fez mercê a cada hum éeU
poftaemconcerio, no fim de qua» Ics de feíTenta maravedis de ouro

tro horas de peleja levou o Prin- para ogaftodas obras, que na va-

cipe de vencida , & lhe feguio o aU lia craò pouco menos q ue outros

canccalgumas Icgoas, atèqueen- tantos cruzados, 8c naquelle tem.

controucomfeu Ayo, que vinha po erahuma das gr<indes mercês

com a gente que dcyxàra atraz,8{ que fc podia fazer,

refazendo fe breveméte deo fobrc Além diíio fez doaçaôao Abba.

,0 inimigo , a quem desbaratou , & de de S. Chriílovaõ de humas her-

prendco facilmente, pelo ter dcf- dades que tinha perto de Arouca,

cuydado a vitoria paíTada ,& def. como confia do feguinte privile.

cercando a Ramhalhe aprefcntou gio, donde fc verá também que naõ

o Conde de Tralíamàra prezo, pa* andava preza em ferros
;, quem ti-

ia que tomaífc dclle a vingança que riha liberdade para dcfpachar femc'-

quizefle, mas ao fim le tratou de Ihantespnvílcgios.

paz, & de commum confentimen. In Dei mmme.Ego Regina The
tofefezocafamentodeD. Urraca Tejia Toíetam Imperatotts Jilia tn

irm

â

à d Princi pe com o Conde D. Vomtno [almem, íHacutc mihi pi o

Bermundo 5 Ôc D Thereía , que era fervttto Dei , facete cartam donatio»

outra irmãa mais moça, caiou com «íí ttbt Abbíiti Joanm Cerita ^ ^
D Fcrnaú Mendes^gr^nde Senhor fratrihus tuis « ijui in bono corde Deo
çm Galiza , que alguns imaginarão JervOít^ de una meahésredítate^cfuam

íer irmaô do Conde. habeoinvâlle Arouca ^ per ubt dif»

..Çoncluidas as pazes nefta for- corre rivulus Morda ^ inter tilam

lioa , fc veyo a Rainha para Coim- corredouram , ó'ferramficam ubief-

bra, onde cftevc alguns annosem corre illavarzenaingyroy ^vos
fua liberdade muy querida , & ve- habeatis ilUmcum Deo ,^ nemo vos

perada dcíeu filho , até o anno de wollefie^equefuperpojfejfionem cum

Anno ^^ * ^'^"^ ^"^ adocceo de morte,& vefiris homintbusfaciat roxum , nec

p Príncipe a foy vifitar , como refc- ferciatillos cumferro moludo,ne£pa»
1

1

2 J. rca carta de Egas Moniz. Vendoo natlutum , neque merdamin buca,&
Principe que a enfermidade hia em vos facite de tila ad vejlrum velk
crefcimento, & que os remédios cumpace i&fiquis vos contradtxe-

humanos lhe naô aproveytavaó
,

Tity fedeat excommunicatus
, e^ i

fe rccorreo aos Divinos , mandan- corpore , ófanguine Chrtftifepara*

do chamar os Santos Abbadcs AU tus , ó' de mjurtapariat vobis decem
deberto , & Joaô Cer ita , porque Jolidos , fa£fa carta firmitudims era

comfuasoraçoens impetraíTcmdc 1163. Ego Regina Iherefía hanc
Dcos o remédio que faltava no ia. cartamjiijfifiert , éf manu mea robô .

ber 5 U induíiria dos homens , & ravi, InfansD, Aldefonfus Regina
yaléraó dias tanto diante de Deos, 7'herefia flius própria manu confif'

que em breves dias tornou a Rai- 7no. Comité Fernandus continens Cúm
nha a melhorar^& viveo alguns an- limbricam quos vidi própria manu
pos depois , aindaque Jempre com confirmo. Veremundus Petrtz conti»

achaques , ^& rcliquias dcfta gran- nens f^tfeo confirmo, Egas Gozen»

dtz



^iz confhiens Batam corjfamat. frytâá hum Gafe iã Garcias>&u,

Em r.omc de Dcos. Eu a Rainha, fua ínulhcr Leioyra Mendes j dada

Thercía , filha do Emperador de 114 era de Ceíar f lóó.que vcmafer

TolecO;,íaiídecm o Senhor. Pare» noanno de noíTo Salvador] ESU
cconse bem por fcrviço de Dcos fa« Chrifto de 5 1 28» donde fc infere a

2cr carta de doaçaõ a vos Abbade ii^ípcííibilidadc do que ellcs tem

JosôCcrita;&aosRcligiofos,quç para íi.

c<5rr.vGrco fervem a Deosde bom Durou â enfermidade da Rai-

ccraçaó , de huma herdade minha , nl^aalguns mexes , & vendo fe jà

qiíc ttfvbo junto de Arouca, por taãdcbiiitada^qxie as forçaS;& vi.

ondccGtEc.c Rio Aiarda>, entre a gí?r perdido adefenganavaô de fua

Corredoura ^& Serra fcca, difcor^ ppuca vida, mandou pedir màh*
rendo pclavarzca ao redor , para bj^dç Aldeberto, que a tcífc ver 2iV\'

que vos a poííuns coíi) a bençaá tc$ da morte , para tratar com clie

de Dccs, fcm ninguém vos dar couíasdçconícienciâ,& Ihcdarde

iroklliâ>;íicmcaufarderramamcn* íua maõ ó babito da Ordem ,em
to de Cangue cm voífos criados fo. que morrcíTe. Por alguns impedi*

hre a poííe delia ^ nem fe atreva aos mentos importantes dcyxOu o Ab-
ferir com cfp dalíranca , nem por- badc de ir onde a Rainha citava >

Ihcs lodoy.icm çugidadc na boca,& masjem feu lugar mandou a Bernar-

vós. fa/ey delia o que quizcrdes era do,q era feu Prior,homem de mara-
paz: & le houver algum que vos vilhofâ virtude, & grande corte*

contradiga , fcja excommungado, laòna pratica ;> como aquclle que
& privado da Communhaó dO' íorâcrcadodefde menino na Corte
Corpo& Sangue de Cbrifto 5 &pc.í d*Êllvey fie França com nome de
la injuria vos pague dez foldos. muytòavifadOí&ainda^ueoiettí*

Foy fey ta efta carta de firmeza na do no Moílcyro,& todo transfor»

era de Cefar de 1 1 (i%- Eu o Infante niiado na contcmplaçaa da Corto
P AíFonfo filho da Rainha Dona do Ccq, naõ deyxavao dcíever
Thcrefa a confirmo com minha nçllehumas relíquias do que fora,

própria íPão*OCondcD. Fcrnaji- 6í tratarem todas íuascoufas com
do Governador de Coimbra con. huma fantidade acompanhada de a.

firmo eO a carta, que vicommçus vifo ,& brandura notável, como
olhos. Bermundo Peres Governa^ hcrdeyroemfimdonome, & con-
dor de Vizçu confirmo. EgasGo- diçaóde noíTo Padre Sa6 Bernar»
zendcz Governador de BaiaôcQn* do, cm quem a virtude, & policia

firmo. PedroporfobrenomeoBif- eílavaócmgràofublime, ajunto
po, pintou o final da Rainha. como Abbadc Joaô fez feu cami«)

Partido o Santo Abbadc com eí- nho para Coimbra , onde a Rainha
lefavor ,ôí Aldchcrro com muy- cllava jà noultimo de ícus dias,

tos outros , de que nos naô ficarão chca de mil dcfejos de os vercom*
lembranças, çUivcraò affim ^té figo i& de os ter junto à fua cabe*

Anno o annode 1129. cm que deo à Rai^ ceyra quando cxpiraífe : dcraõlhe

mo. nhaaultim$ cnfcrfliifJiídfíeoíT) que ascfcufas de Aldeberto com huma
^' acabou fua vida na própria Cidade girta , que a memoria naó refere ,

de Coimbra; & dado que algymgs ncmeuapudedefcobrircomtodas
relaçocns digaó quefiiorrcp doq.s, as diligencias , que fiz nos carto-

QU três annos antes , hç epufa im- rjos , dado que íc entenda fcr a fub.-

pcflivel, porque no Moítcyrp de íiancia delia deículpas de naõ ir

Arouca achçy ViUfm doa^vaá fi^a, pcírgalroçntc vclia/ & admocíia-

çoens
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çocns convenientes ao tempo ^ & 'vosy& anctUas meãs tibi comtnenJOf

occaíiaõem que lha cfcrcvia. Ale- &frarres nova reformattcms , fub

grou-lc a Rainha muyto com ellcs, cujm habitu , & profejjione dtfeedo,

& por cítarjàmuyto nocaboquiz Sepultura mea precorfit píxta pa*

prevenir a morte com fazer profif» tretn tuum llluSírem Comiíem Ben*

íâõ nas mãos do A bbade Joaó Ccri- ricum , ut quos vita vidit conjor tes^

ta,&prometter os votosdenoíTa mors videat injeparabdes. Sorores

Religião Sagrada ,
para morrer cn- tua tibijint cura , ^filij eanim» Po»

corporada em tal companhia,& go- pulum tuum cum pace guberna^ &
zar das graças , & prrrogativas. fuper omma Deum cole, tpfe te be*

Chegadoo ultimo dia de feu tran« nedicat . é^fervet ab inimicis : bene-

fito , íe fez veftir em húa cogula

,

di^iovem^ & gratiam meamtibire*

que os Rciigioíos lhe levarão , & Unquo, & ^d Denm^ á'judice^n

com moíiras de .muyta fantidadc meumvado.P^akt filichartfftme m
deo a alma a feu Creador, com uni» Domino.

verfal fcntimento dos pobres, & Ao feu amantiflimo filho Dom
ncceífitados,a quem fervia de mãy, Affonfo a Rainha Dona Thercfa

&fingularimparo, &doPrincipc fua mSy manda faudc, & bcn-

ícu filho, que por deprcíTa que fc çaô. Meu fim f amado filho) hc

defembaraçou de negócios, que o chegado, & jà todas ascoufasda

traziaõ occupadiflimo , naó pode vida me aborrecem , fpnaô vós , a

chegara tempoquea viíTc viva,& quem dcícjo ver íummamcntc: mas
quando foube a profiíTaô qucfíze. poisa^oranaô he poílivel , refer.

ra & como acabara no habito de var fchacíh viíla para outra pátria

Cifter , teve grande contenta men- melhor. Meus criados ^ & donzel-

to ,& fez muyto gazalhado ao Ab* las vos encomendo , & os Religio

.

badc, & Prior, que ainda achou fos da nova reformação, em cujo

acompanhando o corpo defunto: os habito,& profiíTaô me parto dclía

quaes lhederâõhumacarta,quca vida. Minha fcpultura vos peço

Rainha lhe deyxou eícrita , cujo que feja junto do illuftre Conde D.

traslado porcy por coufa notável, Henrique voíío pay
, para que

8; que redargue bem a opinião da* aquclles,quc a vida vio taõ con for-

quelles , que dizem , que o Princi- mes , veja a morte infeparaveis. De
pe a trazia mettida em ferros com- voíTas irmãs, & feus filhos tende

íigo , por fer pouco honefta, & fc grande cuydado. Governay voíTo

cafar com o Conde de Traíiamàra, povo cm paz , & fobre tudo rrazey

& o querer a elle defpoíTuir do Ef- a honra de Deos diante dos olhos,

tado ,& Senhorio de Portugal. E elle vos lance fua benção , & guar-

bem creyo eu , que a carta cíià de de poder de inimigos. Minha
cfcrita com as palavras do Reli- bcnçaô,& amor vos deyxo, &mc
gioío que compoz a rclaçaõ , por vou ver com meu Deos ,& juiz. A
fer oeílyloícumuy fcmelhante ás Deos filho muy amado em o Se*

paífadas. nhor.

DtleHiffimo filio fuo Aldefonfo Viftaacartacommoftrasdeno»

Regina 7herefia mater fuá jalutem , tavel fentimento , deo o Príncipe

"Ó-Juam benedi6itonem, Ftnis meus ordem a levar o corpo da Rainha a

prope eJlyJiU amantiffirney é^jm» mi~ Braga, & fepultallo junto do Con-
hi viíefcunt omma hujus mundi ^ de íeu pay , conforme lhe deyxava
prater te , quem cuperem videre $ fed encomendado,& com grande pom.
videbimus nos tn meltmpatria4 Sa» pa ^ ^ & acompanhamento a levou

. .
" veitida
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vcftida na própria cogula , cm que Sànât Joãnnit dt Tarouca i funí

falecera, achando íc nclie caminho autem ttrrmni iftms catíti , per fifà"

ambos os Religiofcs > até a lança- dam de paredes ficas , per Souto rC'

rcm na fcpultura , donde fc tornou dondô, per montem de Pmheyro, cum

cada hum a fcu Moftcyrocom mui- emnibus per tinenttjs , ingrejfibusy àr

tos favores ,& agradecimentos do reg relfibus de monte m fúntêm quo*

Frincipe D. Aífonfo, a quem as en- modo tlM melius potttcritis habert^

comendas da mãyÂzeraômaisaf. &fi de nofirts , vel extraneis hoc

fcyçoado , do que antes era à noíTa cautum ad irrumpendum t;enêrit yjit

Ordem. maledíãus i Deo , & escofnmunica*

tusfedeat , pa^nafque habeat in infer'
'

' m cumprodiíore Jiídá, & Regijt

CAPITULO VII. poteftatt perfolvat quinientos foli-

.' - ^^•^^-'* dvs»F&ããCârtaifiíus cautimenfe A*
^De alguns prmkgtyíéeHcedidos a prtli era 1169. Comes Rodericus

Sao João de larouça , c^ de feu confirmat. Fermndus PetrtSi conffm

\ augmentOi&confagraçaojà' da mat» EgedsdapljerDdmini Infantis

deSdòChrtftovaode La}oens^à' confirmut* Qarcias Mendez Alft'

outras coufas a efiefim, rtz confirmat, Menendus tefiis, Gun»
dtfalvus tefiís* Petrus qui notaDitt

VEndo o Príncipe D. AfFonfo Fm nome da Santa Trindâdc>Pâ

.

asobrigaçocns,qucdcnovo dfc, Filho, & Eípirifo Santo

i

lhe rccrefciaó aos Religiofos de S. Trindade indiviíivcl , & infcpara.

Joaô de Tarouca,& como fuás vir- vel. Eu o Infante D. Aífonfo filho

tudes davaô luflre a fcu Senhorio, do Ccndc Henrique , & da Rainha

^uiz engrandccclios com privile Dona Thcréfa, & por graça de

g os ,&mercês particularcíj, como Deos, Senhor dos Portuguczcs. A
os engrandecia com edifícios pu • honra do OmnipotcntcDcos,& de
blicos , para ter ndlcs , & cm ícus Saójoaò Baptiíla , por remédio de
fucceíTorcshuns perpétuos Advo- minha alma , & das de meus antC»

gados diante do Senhor Dcos, & paíTadcs,& por amor devósAb.
afljm com maõ libcralifiima lhes bàdes Joaò Cerita, & Aídcbertò,
tícoalgUHMS terras , fazcndollxes & dos mais irmãos , que em voffa

touco (dclUs, como parece de huni companhia guardaô a Regra do
dado cmGwimaracns na forma fc- Pairiarcha Saõ Bento , enccuto ao
guintc. vofíb Moílcyro de S. ]oa5 de Ta»

In nomine Saníía Trinitatis , Pa» rouca as terras , cujos limites fa6

/m, Filijyá' Spirtíus SWi^Trimtas os feguintes : da cftrada de paredes
individua^ qu/efeparari nonpoteft, fecas por Souto redondo , & db
Ego Alfonfus Infans , filius Com» monte de Forfinheyra ao monrc
its Henrici,& Regtna 'Tbarafiíe^^ de Pinhcyro, as quaes vos outorgo
Deigratta Portugalenfium "Dortànã" com tudo o mais que lhe pertence,
tor ^tn honorem 'Dei Onmipútentis , entradas ,& fahidas , domodo qu c
& SanBi Joânnts Bapriffo' , pro melhor as puderdes haver 5 & íc aU
remédio anima mea , & parentum gncm , aflim dos meus , ( omo dos
meorum , é^pro vobis Abbate Joan eftranhos quízer quebrar cite cn^
ne Ceritay& Aldeberto , cif reltquis couto, fcja maldito de Deos ,& cx-
fratribus f qui vobifcum Regulam commungado, &padeçapc nas in-
Áanãi Benediãi Patriarch/e tenente fernacs em companhia do fal ío ]\xl

fêcio cautum aã ipfmn Monajlerium das. Foy fcy ta a prcfente carta de
M cocou-
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cncoutonomczdc Abnl dacrade tcyro dcbayxo de fu8 protecção ,

Ccíar <k 1 lóç.anní s. Coníinpàraô prohibindo às Jufíiças , cjuc cm r>$.

o Conde D. Rodrigo , Fcrnaõ Pc- nhuro tempo cotraílcm cni fuás tfç-

rcSjjEgas Copcyro do Senhor In. ras a vexar ícusvgííàllos íobgra-

fantc, Garcia Mendes Alferes, & vcs penas :& naôíoElRcy D Af.

foraôteftemunhas Mendo, &G01I' fonlo^niáS todos os outros Reye
çalo , Efcriptor da preftnie Pedro, fcus dcfcendentcs tivcraõeíia Gafa

Algtíns armos depois fendo jà cmringularcftimaj&aenriquccé-

Rcy levôntado no Gairpo d'Ouri- raô gcib graedcs privilégios , Jk

que, tornou a confirmar o próprio doaçoens , & os Reys de CaílcJIaj»

couto à inliancia de Jcaó Cerita^ & Leaô , como íe pôde ver no Car-

demarcando as tetras mais parti- toriócjuehôjcfeconferva^doqual

, liuiarmcnte , & he a d^ta do pri. he pendidagrande copia de papeis,

Vilegto , & cnccuto na era de & quafi tudo o que tenho contado

Ccíar de u 7 8. no mez de Junho, ficc u em huma relação antiga de
onde fc aíTmaõ alguns dos que maõ.que devia ajuntar algum Mon.
cei>firmàr»ô o privilegio referido: gc curioío,& douto , porque aílim

p. Joaô Arcebifpode Braga, D. o Latim delia, como o modo de

Bernardo Bifpo de Coimbra,& l). ccntar, tem huns longes de bom
PèdroBifpodoí^crto, com muy ellyl .Continuava-fc com as obras

IGsScnhoresout oS:i que íc podem ordiisariaiincntCj&deo-aelbs^gTiir-

verno original : & na era de 1 208. <kc Igj,^ & ajuda o Príncipe Dcm
(cndo jà Abbade de Ç. Joaó D. Ge- Sancho^ .ftího d'tIRey D. A íFonfíf,

rirdaiikcs fez doôçaô deFiguey. & havendo 5.1. annos, que aprt-

râi&;aoprçprio,noannofcguintc, mcyrapedr^ fe lançâr^na obra,íc

|>riViUgiou o couto . para q os vaf- confagrou , & dedicou a Igreja por

íallos do Moíicyro naõpudeíTem D-JoaôArccbiípode Brâga,&ou-
íerobrigados a ir a guerras , fenâõ tros Bi^s, cujos nomes íe refe»

quando a prcpr^ pcíToa Keal fahif- remem huma pedra, q eílâ na porca

íe a ellâs jh tonxu os bens do Mof- da Igreja^om a leytuia fegumte.

ERA; M: CCVlIiJCV KAL: JUNII: DEDICATA JFUIT ECLIA

ISTA PER MANOS IHANIS BRACHARENSIS ARCHIEPl; ÉT
1*ÊTRI TERTII PORTGALENSIS: ETMENENDI LAMACEN-
*SlS : ET GUNDlbALVI VJSEENSIS EPISCOPORUM.

Cuja/ignificaçaiohe, jqucf^aera falecera o Abbade Bernardo. A-
àcCcfar^ciio7.aDnoSjaos 1 6*ác chàraô«fe nefta dedicação prefen

•

Mayo Xe dedicou aquella Igreja teso Infame D. Sancho,& muy tos

por mãos de D Joaô Arcebifpode Senhores, & Senhoras^ que cora

Braga,& pelos Bifpos D. Pedroo fuás efmolas ajudarão a engrande*

lil • que houve tio Porco , D. Mea* cer as o^Bcinasda Caíà,como conf*

ídodeL mego, & D. Gonçalo de ta de huma memoria, que íecoa»

Vizeu. E aíiim fica fendo fua dedi- icrva em hum Uvro de pergaminho

caçaòno anno de noíTa Redempçaõ antigo , cujas pal<ivxa$ Xaó as fe^

de 1171^ havendodousannos^quc ^uimcs»

h\ Hi
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Hi funt Príncipes quibus íic fanéla requies, quí

prceíentes faerunt in confecratíone noftra^ Eccle-

fe. Rex D. Idefonfus fundator hujus loci, fili*

ejus Rex Sancius , Urraca vidua commítifa lllaf-

tris , Menendus Garciâs callecus Laurentius Va-

riegas Dominas de Britiande : Domina Tharafia

Alfonfi vidua. Ethosomnes Deus fervet inglória

fua quiadicaveruntdonarijs Eccleííamnoftramia

eraMXC.VlL

Quer dizer: Eílcsfaó os Prínci» tempo de fua morte jpotqucâindà

pes^queíc achàrâõ prcíerites na viveomais dcdousannos, como
coníagraçâõ da ncíTâ Igreja^a quem eólia do Ictreyfo àc fua fepuUura>

Dccs de eterno rcpoufo. llRey D. q fe vtrà quando GOntarn:ios a fua-

iiíFonfo Fundador da Caía , feu íí • daçaô do Moíleyrodc Salzcdas.

lho EiRcy D. Sancho, a illuftrc Pdodifcurfo do tempo houve
Cor.dcíTa Dona Urraca ^ jà viuva

,

alguns Príncipes ,& Senhores ^ af-

Mcndo Garcia o Gallego,Lourcn» fímPortugUczes, comoCaftcha.

ço Viegas fenhor de Brctiande, nos
;,
que nfzeraô grandes doaçoens

Dona Therefa AfFonfo viuva , os a eíia Cafa , & llie dcraõ muy grof-

quacs todos Deos tenha na fua fas cfíJiclas , como foy D. Pedro

gloria, porque com dons enrique- Conde de Barcellos, filho baftardo,

céraô nolía Igreja na era de Cef^^r & Alferes môr d'ElRey D, Dinis>

de 1207. E porque algumas dcílas cuja fepulturacftà no tempo u'a^a.

pcíToas naõ feràô conhecidas, me ra fcyiaaotofco a huma partedo

partccobcm decbrar quem fciTJm. Cruzeyro ãi Igreja , rcprcíentan

*

Porque a^Condtíía Dona Urraca, dohuma grandeza ao PortugucZ
que aqui chama viuva, fem dl,vida antigo, digna de quem elleera, &
creyoque era irm^a d'ElRey Dom outros de que o tempo nos tem
Afíonfo,quc cafou ( como diíTcmcs roubado a memoria , & \\ Teceem
atrsz ) com o Conde de Trafta* nofíbs dias a Religiõneíla Santa

màra , & Fcrnió Mendes Gallc Cafa dcmancyra ,qucbemfcdey-
go foy fcu cunhado , cafadò com xa nella V( r a bençaô de noíTo Pa^
a outra irmãa, chamada Dona The- dre Saô Bernardo , & a verdade da
rela como fua mãy. Lourenço Vie- promcíía^quelhcfoy feyt3,dcnâò
gas ícm duvida foy filho de Egas fal tar nunca ncll a quem fuftentaíTe

Moriz, & Iheíicouofcnhcrioda o rigor Monaítico. Permanecem
Villa de Bretiande, que íeu pay ainda os edifícios antigos,&aqucU
fundara , com.o adiante veremos. E la priaicyra traça de fua fundaçaój

quanto a D. Therefa AOcnfo^bem aindaqiic ornada ao moderno nas

íc deyxa entender, que foy mulher coufas tocantes ao culto Divi' o

,

de D. Egas Moniz, Ayo d'F.lRey que nella fc celebra com íingular

D. Affonfo , & Eundador do Moí* pcrfcyçaô , como fe dirà quando a

teyro de Santa Maria de Salzedas. Chronica chegar a noHos tempos^
•Nem façaduvida aos kytorcs o contcntaridoftos p?r hora com b
^^t '^ M ij que
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quedclla fe podcdeícobrir, por contafíe fua confa^^raçaõ priír.cy.

tiarmcsnoticii daconfagraçàò da ro. AdcSaõ Chriíiovaó fe fez na

Igreja de Saò Chriftovaõ de La. era dcCefarde 1176 ccrnocoríta

focns : a qual como era de menos de hum letreyro ,
que cííà r.a Ca-

fabrica, & íe lhe poz iruytadilU pella morda própria Igrcía,coma

gcncia ,tcve fim primeyroque a de leyturaftguii.tc^ ícmmudarcouía

SaôJoa5deTarouca,dadoque(por alguma,

naô cortarmos o fio da hiltoria;

^ XVII: KALS DEcEBRIS

ÕSECRaTO: S: XPHRI
EK. M:CLXXV1:

Querem dizer: Aos ly.dasKa. comas forças d*â!ma, & corp-^ na

lendas de Dczcnibro fc fez confa- quietação de huma terrível íciíma,

graçaõdcSaô Challovaõ, na era queoDcmcnio f£meou,na ChriU

de 1176. que íegundo a contado tandade, para com cftcs mcyos

Naícmícnto denoíTo Salvador jE- grangcsr o qucnaô podedurando

SU Chrifto fica fendo no anr.o de a paz > & amor entre os Chrifíâos,

iigS^aosquatorzcdiasdomezdc «___
Isovcmbro.E con o naõ temos ou-

tra lembrança mais, que a deita pc- CAPITULO VllI.

dra, nem ha quem diga que Biípos Anno
fc a.hàraõ preíentes neíia confa» Como foy eleyto em Sumirão Pojitifi*

graçaò , convirá contentamos por ce hmocencio IL& dafafma que ^ ^ }^'

àgora,com o que efcrevemos deílas houve na Igreja , cr como por or»
,lt,s Pour!

duasCafas,dcyxandoomaispjra demié'(^t*thoridade denoJjoFa- p«t.i.

quem com mayor curicfidadc pu- âreSàò Bernardo foy hmocencio
l^^^^^^^\

dcrdcfcobriro que cu naõ alcanço: recebido em França ^ ó^lnglater» cemi;.

aindaque poífo affirmar me naô íaU ra» Guiidipi-

tou diligencia em revolver Carto» ]\h.ã!u
rios, &bufv ar antigualhas para ef» A Ndandooanno do Nafci» Bmiaidús

ta obra, mas como hum fó juízo fc- j\ mento de N. Salvador ]&.
^^^l^^^'

ja muy limitado, & o meuopri. SUChriftoem 1130 por morte do iib.i!c.i.

mcyro, qucvay defcobrindo ter- Papa Honório II. foy eleyto cm Mmiusdc

ra ncfta m teria , por força me haõ Paítor univcrfal da Igreja Grego, ^a"
jj^^"^*

de ficar mil couías imperfcy tas, a rio natural de Roma, Diácono Car- Meiiaiu

que algum curiofo dará a ultima de*l, fiihode hum nobre Cidadão j^,^^^^^"* .

rnáo pelo tempo adiante. E deyxo pornome Guido. Fez fe efta eley- Paíiil', ^£.1

tíc me alargar mais neftc particular, çaõ aos if. dcFever. & coroan- »nii"Js

por tornar a continuar com a vida do-fc no primeyro Domingo que
pSíii^*eys

de noíTo Padre S. Bernardo,que no vcyo, fe chamou Innocencio^ q foy iu cavmi-

tcmpocm que fcus filhos andavaõ oícgundodosquetiveraô eltc no. '^^^;^^-

ncltas partes Occidcntaesfundan. me, conformando bem as obras iiesHb.^5.

doCalasdeOraçaõ, & ajuntando com a fignificaçaó dclíe , por fua Onupiuii

moradores para o Ceo , trazia cllc maravilhoía innocencia, & íantida- ^'^p'^"*

nas de França , & Alemanha a quic de ;& como aos taes naõ conceda paulcifa

taçaô^ & paz da Igreja Militante o mundo quietação, nem elle a teve derebus

íobrc fcushombros, trabalhando no difcurío de fcu Pontificado; ^"H^f'

o iíivj i^i-jíi 1 porque
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porque Rugeyro Conde de Sicília, Nápoles ;, & oi trás muytas cem

tendo uíurpado o Senhorio de doaçaõ;,5c vontade do Ppa: 5<f»*

<5uilhclmo Duque da Pulha, & Ca nalmcntc tudo quanto quiz , fenaó

labria;,(tcrrasfcudatarias da Igreja; foyotitulodeRey, que cliedcíc-

^ tomando de fua própria authori. java íobrcmodo.

dádc o titulo de Pxcy de an bas as Epara mais authorizar o titulo

Sicilias , & íenhcr da Itália,& vcn- de fua doaçaó , entrou cm compa-

do o perigo que podia recrcccr;,fc nhia de Innoccncio na Cidade de

cfte atrevimento fenaó atalhaík Napolesjtomandoapoífcdeilacom

nog princípios, ajuntou quafi de grande applauío dos naturaes, que

repente hum exercito de Roma- de fe verem livres do Senhorio dos

nos, & com animo mais cavalhcy- Emperadorcs Gregos , moftravaô

rofo do que permittiaô íuas for- fummoccntentamcnto, &Rugey-
ças,foy commertcrotyranno,quc rocem dons liberahfíimOs ,&com
dcTc uydado de íemelhantc revèz armar cento & cincocnta Napolita-

cOavacmSacGermac:&comolhe nos Cavalleyros por fua própria

naò falfsííè animo em cafos árduos, maó, lhes grangeou as vontades de

na melhor forma que pode lhe fez .manevra, que íc tinhaõ por bem
rt íiftencia , mas vencido do excr andantes na troca do Senhorio,& o
x:ito Pontifical, fe retirou cm Caf- moftràraó nas fcflas com que lhe

tcl Galluzo,ondc o Papalhepoz íolemnizàraô a poíTe, por dous

duro cerco , atalhandolhe as vias mezcs contínuos.» mas ao Summo
de foccorio, & trabalhando pelo Pontificedeyxou a fortuna gozar

prender vivo, & acabar ícm derra- pouco deílcdefcanfo, por lhe che-

mamento de fangue aquella guer- garem novas de Roma , que alguns

ra ; rorèm Guilhelmo filho de Ru- Cardcaes amigcs de novidade s , &
gC', ro, a quem o pay dera jà titulo inquiciaçocns, cm quantodurou
deDi.quedcCalabri , movido de fua prizaó, tendo para íí, que Hun-

amor filial , & vendo o perigo cm ca íahiriadcMa, & lançando fama

qucopay eíiava de perder a libtr* queeramorto,feajuntàra6cmmo.
dadc&comcllacsbfíadosadqui dodeconclavi, & elegerão em Pa-

ridos com tanto trabalho feu , tt. pa a hum Pedro , que primeyro fo«

rando hum famofo exercito cm ra Diácono Cardeal do titulo de S.

cairpo , vcyo contra o Pcntiííce

,

Cofmc , & Damiaõ , & depois pro-

que naô recuíando a batalha, íe dco movido a Cardeal Prc bytero do
tcmerofiffima,& muy feridade par- titulo de Santa Maria trans Tihè^

«caparie;mascomoagcntedeGui- r/«i,pcIo Papa Pafcoal II. filho de
Ihelmo foííe mais cm numero , & hum Romano chamado Pedro de
melhor armada, houve em fim de fa- Leaô, homem facinorofo, & de lar.

hir cô vitoria,ficádoo Pâpa,&Car- gaconfciencía, qucfcmprccnthè»
dcacs prezos em feu poder ,& Ru- (ouràFa allim as rendas de íeu pi-

gcyro dcfccrcado, & metiidodç trimonio,(queeraõmuytaSj&muy
pcíTcnos Eftadosda Pulha,& Ca« boas ^comoodinheyro adquirido

labria; uf.ndo comtudo dchuma cmalgúaslegacias a queforamah*
mgíificcncia digna de a fazcrcu- dado, para gaitarem femelhante

iroanirromenoscobiçorodoalhc* cmpreza,& tanto que fcviopoíío

yo Gue cUe , qual foy íoltar logo o no lugar que defcjava , repartindo

Summo Poniifice, & Cardeaes: commaõliberarcusbés,adquirío
aindaquc bem paga lhe ficou, por- muyta gente popular à fua parcialí-

quc impcirou^para ii a Cidadede dadcj actuando vioq lhe faltavao

c. . . M iij feu.
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ícu, 1 nçouniaó da prata , &,ouro tcs ao bem da Igreja, &dcrpach an-

das Igrejas , em particular de hum doCorrcyos aos Príncipes Chrii-

Crucifixo de ouro
3
que citava na iãoS;,queyxando íedaiyrannia^.k

Igreja de Saõ Pcdro^ de maravilho- pcrvcríidadc ftifníatica , com que

fopezo,ôc cbra, & muytas Co- Pedro de Lcaó inquietara a pz da

roas de ouro, aíTim dos Reys, & Igreja.

Príncipes, que por fua devoção of- £ como cfías cartas chegaífcm a

fereciaô ao Príncipe dos /\pcfto- ElRcy Luís de França,que chama-

los, como as próprias dos Sum- raõoGordo,cllefcna5quiz de li-

mos Pontífices;, onde além do ou. bcrar de ligcyro , fem primcyro

ro, havia pedras de preço inexti- confultar o que faria emcafode

mavel. E os Cálices , & Cuítodias tanta importância. Para ifto avilou

ricas confcrvadas no thcfouro os Arccbirpos ,& mais Prelados

Pontifical , para g!oria , & fcrviço de fcu R eyno , mandandolhcs , que

doSummo Deos y& honra dos Se» clles ( como a quem o negocio tan-

nhcres que lhas oíferccèraó , cra6 to tocava ) ajuniaíTem Concilio,

todos à humadcbfeytos cmmoe» onde lhe bem pareccíTc, Ôctomaf.

da, para pagara homens ccbiçofos, ícm concluf^ò no que fe devia fa-

&à geme de guerra : de mancyra

,

zcr , porque clle íóra de feu come-

quco Faço de Saõ Pedro, òí as Ca- lho naó determinava dar repofta

fas dedicadas a Oeos, eraò torna» a nenhuma d^is partes. Convo-
das cm caía de abominação; & ícal* cou fe o Concilio para a Villadc

gum eítranhava tantos males , & fe Tampas > onde fc achàraô quartcs

moftrava affeyçoado ao Papa Inno- Prelados houve em França , fcm
cencio , fem mais figura dejuizo fe impedimento que lhes tiraíTe a v in

.

fazia dclle juítiçaj, ou o lançavaó da;& o próprio Rcy vendoa qua-

ignominiofamente fora de Roma. lidadetíocafo, quiz achar fc prc-

. hcntidiflimo ficouo Santo Padre de fente na deliberação dclle ;,
que foy

tamanho deíacato, &niuytomais alguns dias muy altercada > íemha-

pelo que tocava à honra, & gloria vcrconcordia nos pareceres^ até

de Deos, & quietação da Igreja, quede commum voto ícreíolvè-

quc pelo fcu particular, fe poz raôdemandaraoMofteyrodcCla»
logo cm caminho, acompanha faval pornoflo Padre Saõ Bernar-

do de muytos Senhores do Reyno do , & comprometterem no ícu, os
de NapoleSjCUydando que com íua votos de todos, para fcgu ir toda

chegada a Romafepuzeífepazem França qual dos dous Papas cllc

tudo, mas foy tanto pelo contra julgaíTe por canonicamente eltyte
rÍo,qucccm ella Ce renovou huma Alteração grandiflíma caufcu
guerra crudcliflinria, matando fe no coração humilde do Santo Ab.

. pelas ruasos<)ftey(,oadosdo Anti- badever^e chamar d'£lRey , &do
.
papa Pcdro,queíeícz chamar Ana* Concilio, & muyto mais quando

> ckto , cem os do vcrdadeyro Pon» chegado a Tampas , cntcndco o pe-

tificclnnocencio :& chegou o nç« zo do negocio, que lançavaó fobre
gocio a tcrm.QS, que por Divina íeus hombros, & comolhenaôa.
pcrmiíTaõprevalcceo o ímpio, & ceytaíTem eícufas,& clle muy pen-

conve^oao jufíodarlugaràirado fativo andaíTe encomendando a

lyranno, partindo fe pelo Rio Ti- Deos onegocio, o Senhor oquiz
bre, & dahi a Pifa, onde dcfcançou coníolar com huma vifaó ^ cm que
do trabalho que paíTára cm Roma, lhe parecia ver huma Igreja chca de

,
ordcn§n^9 p^^jt^ coufas tocan-, varias naçocns de gentes defccn-

|ii M formes
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formes no trajo, &Iingua, as quaes Pí-ovença, fe foy pelo mcyo ríe

por ordcnf) fua comtçavaô a cantar França à Cidade de Odeans ^ onde
huma muíica muy uniforme , Sd o Cacholico Rey em companhia de

bem entoada, fem havernenhuiw grande numero de Prelados, & Se-

que difcrcpaírchuaryllabaí nem lhe nhores do Reyno Ihefezhumfo»
íâhincdocompaflo ,

que clle í^ziaj berano recebimentoJevando a mu.
donde o Santo Abbadc ficou chcyo li do Papa da rédea , & tendplhc

de ccnfíáça,de íe pôrmuy cedo fim niaó no eftribo quando dcfcaval-

áquella rcifma, & dcícrvontadc gou delia, com tanta veneração, &
do Senhor que por meyo feu vieíFc humildade , quanto era íeu ze'o^5c

a feccnformar a difcOrdia cm que a fervor para as coufas de Dcos, cu.

Igreja tíiava. E cheyo de nova con- jo Vigano via em íeus Rcynos. Ef-

fiança,tfl2ndo' IRey com os mais tavancík tempo Henrique Rey de

Prelados do Concilio juntos, ellc Inglaterrano Ducado deBretanha

coma fiíeundia, & graça naturáfl, indeterminado no negocio dos

de que Deos o enriquecera , come- PontifíceS;, ao qual foy viíitar noíTo

çou a tratar diílufaiiicnieeítama- PadreS.Bernai-dopor ordem d'Êl-

teria ,allegando , & refutando ra» Rey de França, &: dos Prelados do
zccnsporhuma ,& por outra par* Concilio de Tampas, paraopcr»

te , & moftrando ncllas a difcon* fuadir a que déíTe obediência ao Pa.

formidade da vida de Pedro át pa Innocencio , & conformaíTc a

Lcaô, 8. do Papa Innocencio,& as Igreja Inglcza com a de França j no
vertagcns das eleyçoês de hum ,& que nc íío Padre Saô Bernardo fez

do outro , rcíolvendo fe no fim dé ^rândiííimas diligencias com o In.

tudo, queovcrdadeyro Pontifíde glez,achando-o muy duvidoío 4
era innocencio, & como tal felhe todas dias, por quanto os Prela*

devia a íubmiíTaô , ^ obediência ^dosdcfcuReyno naôcraóíimyin*

que mandava o dircyto Divino , & clinados ao Papa Innocencio,& lhe

humano, provando tudocom tex- tinhaô com falias allcgaçccns pof-

tos da Efcritura Divina,em forma, to grandiffimo cfcrupulo; mas o
queElReyLuis, & o Concilio to - ^anto que entendia bem donde lhe

do ficou íatibfey to, & íem haver naícia, achando fc com ellc fona
quem mais falIaíTe, nem movcíTe pratica deílas duvidas, com huma
duvidiíS ncíla maccria, com ap. confiança muyto lua, lhe diíTe.

plauíocommumconfentiraônadc- Chriftianiííimo Rey , eíte cafo

tcrmmaçaô do Santo Abbade , &: naô hc de qualidade , que a refolu-

juràraô todos em fuás mãos , & no çaõ dellc fc hajade pedir por adhc-
livrodos Euangclhos , obediência rencia ,nem conceder por refpcy»

ao Papa Innocencio, como a verda* to, que como tudo o qucnellcfc

íleyroPaftor,& Vigário de Chri. trata he d'alma , & as coufas delia

ftona terra , aflinanio fe todos cm lejaôrcfcrvadas ao Juizo Divino,
hum termo, que difío fc fez cm pu- nem cu pelo Papa Innocencio me
bhca forma. E cantando Te Deum hcy de querer vernelle, nem voíTa

Undamus , dcraõ fim ao Concilio, grandeza peloAntipapa Anacleto
mandado a fummadelle ao próprio adquirir n me de fcifmatico : &
Papa , que ainda cíiava em Pifa > o porq ícy que a indeterminação fua
qual comtaó alegres novas fe em- naíce de cfcru pulo mal tomado, eu
barcou para França, cfperando ai- mcobrigarey a dar no dia de Juizo
carçar favor d'ElRcy para fe tor- conta dcfte pcccado por voíTa par-

nar a Roma , & dcfçrobarcar.do em tc,& fíquevos fò çuydado uos mais

«juc naô forem cites. Va.
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Valeo tanto com EiRcy cíh pa- Paftor da Igreja , & quando com

lavra dita por homem dctaó fanta força de armas importaíTc reprimir

vida 5
que no próprio dia fcdcrcr- a pei-tinacia dos Scifmaticos, fe

minou de ir beyjar o pé ao Papa In- obrigavaóaomettcr com maõ «r*

nocencio ^& rtconhccello por uni- mada na Cidade de R oma , & catti.

v.crfal Paíior de toda a Igreja: & gar osqucatéentaõlhe ncgavaó a

íendaelIcdiftoavifado,fcvcyopa- devida obediência.

raaCidaderíeXatres,acompanha. Com taô alegres novas como eC»

^o ,& ícrvido cm todo o caminho tas , teve Innoccncio o goflo quç

pelo venerável Gofredo Bifpodà mercciaô, & fc partira logo par§

meíma Cidade, & por outros muy- Alemanha, fc o naó detivera a gcn»

tos Senhores do Reyno, cjucnun* tcFranceza, & os muytosncgo#
icaodcíâcompanhavâó. Sabendo o cios, que lhe crcfciaõ cadahora;

ilnglez que o Summo Pontífice vi« Q deípacho dos quaes regulava

ítihajà perto da Cidade, cavalgou fcmpre pelo voto de nofíb Padre

com toda íua Corte , & chegando a Saò Bernardo , fem o q uai íc nap

ver fe j deyxou o cavallo em que movia nunca , nem bulia cm nego*

4iia , & todos os feus com clle
i até cios de importância , & aílim o to»

chegar mais ao perto , onde íc poz mava por intcrceíTor quem pcrtcn.

«dcgeolhosdeícuberto, pedindo dia dcfpachos do Summo Pontiíi^

lhe fua bença5,com a qual fc Icvan* cc,fabcndoque com húa palavra fua

<toucm pé^ôí tomando a mula do craó dcípachados quantos nego*

Summo Pomifícc deredea^ a levou cios fe cncerravaó nclla -, & taô fa»

flffim até à entrada da Gidadc^ cm miliarmcntc tratavaó.quc pclonaã

ique a porfia do Pontífice o fez pôr apartar de d, rezava o Sum.mo Pon.

« cavallo, por fer a gente tanta, tificccomcllc as Horas Canónicas,
quedava muyta cprcífaó a quem conforme o ufo de Ciftcr.ôc o mais

caminhava a pé. tempo que reftava occup^va cm
» E ftando nefta Cidade, muyfcp- coufas tocantes ao bom governo,

«vido dehum Rey & outro ^ & de ácaugmento da Igreja. /

todi s os grandes Senhores Fran-

cczes,defpachou cartas para Ale- '..

fnanha,avifandoa Lothario,fegun- CAPITULO IX.
dodoncmc, quccra Reyde Ro*
«nahos , &: aos mais Senhores A le- Como o Summo Pontífice Innocencio

maens , da injufla intrufaõ do An» fez Concilio em Remes , ^ fe vio

•tipapa Anacleto , &: pedíndolhc em Ltejâ com Lotharto Rey dos
tcom palavras graviíTímas confide» Romanos^ em cujapreferiçanojfo
iiaíTc o negocio com ol hos de Chrt- Padre Sao Bernardo defendeo 4
41andaclc,&naõdéírepcrfi, nem Uberdade Ecclefiajiica , & como o

,
por outrem favor a fedjvldir a tu» Papaveyo a Claraval ^ &domm
:mcadeChriíio;as quaesfcdelpa- que álli pajfou, \

ichàraô taõ bem , que affim ElRey
idos Romanos , como os mais po- T Nftou por muyras vezes Lor
tentados do Império lhes manda- J^thario Rey de Romanos'; com miíuri"^.

laô (bediencia, pedindo com gran- o Summo Pontificc , que antes de Hcar.cú;'

sdc inftancia, <\ut fua vinda foíTe fe tornar para Itália, déífe ordem ^"''"^

por Alemarha,onde acharia as von- para faliarem ambos cmeou iasdc ccrma-

'tadcsdetodos"promptasp3raorc- muyta importância, otFcrcccndo- "orum.

accbcf como a Pay , òc vcrdadcyro fc de novo a.cDprir a promcíTa de o
iV . . mettcr

lis

ma-
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Bcrnnrdus jy^cttcr dcniro cíD Roma cem maô panhianaô daria hum paíTo fora de

t^ZuT arrr ada, quando a dureza de fcu Françâ,coffioquemprognoílicaVa

li' 1. Cl. jdvcrfario íe naõ abrandaíle d'ou- a muyta neccííidade
, q ic havia de

Vca^'^*
trairaneyra. íer delia nos negócios qefpcrava,

McíSciir EftiiTíava Inroccncio muyto o Naô quiz o Santo reíito mais
lib.dcRc favor de laò grande Príncipe, ôco à vontade do Summo Pontífice^

fcMo'' zelo que moíirava de fua quieta- masfujeytando-feaoqucDcôSOr-
leftdeeif- çaó , & confidefando diverfasvc- dcnava, fc fez com elle na volta de
deni.

iiicarmi"' vcode'ovcma Cidadcdc Licja, af- íahio a receber EÍRcy dcRÓma^
Fhiioteus zcs o quc convinha

,
ao fim^fe rcíoí- Alemanha ,& chegando a Licja , o

iíb"con.
^<^""^2 junto ao famofo Rio Moí- ros com tanto apparato , & moU

ciiiôrunT* fa , algumas Icgoas acima de Maf

.

trás de veneração , que Innocencio
Coucií. irich.E porque recrefciaõeirFran- dava o trabalho do caminho por
^""'"^'

ca novos dcípachos dccoulasim- bem empregado, a troco de fc Ver
portantinimas ao bem da Igreja, com Príncipe taó Catholico, con-

k determinou de ajuntar hum Con. fíandoacbârnellcomcyoinfallivcl

^ ciliocm Remes, para dar ordem a de ícu remédio. Pafíadas as fcíías

tudo o que convinha, antes de íe do recebimento, & os primeyros

partir para Akmmha. Juntos os dias em que fc deraô as boas vin*

Prelados do Reyno, fc tratou do das, & começando atratarnego^

Eíladolnclenaftico , & fc conde- cios dcimportancia acerca darcftí-

noii , & anathematizou o Antipapa tuiça5 do Summo Pontífice à fua

Anacleto , & fcus fequazcs , fendo Cadeyra , Lothario vendo o tem-

em todas as StíTocns do Concilio po accommodado ,& as coufas cm
©principal vcto^ & por quem fc termos de fe lhe conceder quanto
regulavaótodososmaiSjOdenof- pediíTe, fezhum requerimento aò

fo Padre Saõ Bernardo, a quem o Summo Pontífice, indigno de ho«
Papa deo aíTentO entre os Bifpos memtaôCatho ico,como cllcera,

com favores taõ^ey traordinarios

,

em que lhe pedia as inveftiduras ,

que parecia c!>ar tudo pendêdo fo. & datas dos Bifpados, & Benefi-

breftushombros, como naverda- cios Ecciefiafticos de Alemanha,

decílava ,pois nada fe movia ;, a(» allegando, que alguns anteceffo-

fim cm Decretos , como em outras rcs feus cftiveraõ cm poíTe delias*

meterias, onde fua reíoluçaó na5 Era efte negocio muy mal foantc

foíTeapprovadacomfumma vene- nos ouvidos Catholicos , fobrc o
raçaôdoConcilio,tomando onel- qual o Summ.o Pontífice Calixto

Ic o Efpirito Sanro por orgaõ vifi- 1 1. teve grandiflimos debates com
vel de fua vontade, o Emperador Henrique V. & ao
Comoosne^ocio^ fe dcfpachà- fim fahio cem vitoria, renuncian-

raô ,& fc deo fim ao Concil io , de- do o Emperadcr a poíTc mal toma-

terminou o Papa de feirvercom da, & fazendo juramento de per fi,

Lothario a Licja, conforme tinha nem por outrem fallar mais emfe-

alTentado, & por maís que noíTo melhante matéria; por refpeyto do
Padre pertendco ficarfe em F rança, qual Henrique 1 V.fcu pay ( a quem
& ^;UÍctar fe cm Cbraval , elle o naô as Minorias de Itália chamaõ IIL}
quiz apartar de fi,dizendo,que naó gaílou a vida em trabalhos, éc 2

fugi íTe aos trabalhos da lgreJ3,pois concluhioemdefgoflos,quafidef«

Deos ocreàra para em companhia pojadodolmpeno, & privado de

dcíciíPafloríuftctaropczodelles, fua grandeza; & quando agora fc

& aíTirmandolhc que fcm fua com" ouvirão renovar chagas taõ anrt*
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. tigaâ com a pcrrcnfuó de Lotba- Divmo compita ao Paííor da Igrci

rio , naô houve Cardcai na Corte j* > ^ dohumano à vcíTa grandeza,

: do Pontiiícc , a q íe naó "^'lí^c a cor cntcndco-fe, que nem voíf:! tcnçaô

perdida, & a Imgua embaraçada devia feroqus na pctiçaõ parecia,

: pararefpondcrapdiiçaõtaõimpia, nem o Summo Pontifícccíitendia

. vendo mayores perigos, 6r con^ bcmoíim deita pcrtenraõ; poisera

, traíles armados contra a liberdade coufa impoílivcl pedir o Bimpcraa

EccleíiaíiicaemLieja , que no lu, doroqucas Leys Imperiaes pro-

garondc o Antipapa Anacleto re hibem ,& dar o Papacoafa , que

, íidia ,& recolhendo fe todos para os Canones,& Cone lios d. fende.

, determinar o que íe faria, aíTentà Entendia-fe da fupplica^ querer,

f
raó que fe àéffc a mão a noíTo Padre ^cs confirmação das invcíiduras

,

Saó Bernardo, para (^uc clle buf. & darás dos BifpadcSí&prebendss

. caíTeneíkparticuIaraíahida , que E<^cIefiâílicaS;,allsgandoqiiC3p ;f-

dâva atadas as outras ccuías. A- ícconfervadademuytos Impcra-
ceytouoSancoeíiaemprezaaopa- dores fazia porvoíiajuíliça, pois

recercheade mildiíricuidadcs, & vosvinhacom odireytod jímpe.

vindo o dia em que fe havia de dar rio. Naó permitia Dcos, que me
.a refoluçaó a Lothario^eíiandoo chegue aopenfamentofcr irto en-

.Papa ,& Cardeacs juntes^ Sí o Em- caminhado para qucrtrdts vós fcc

peradorcommuy tos Príncipes do Poniiíiceem Alemanha, & entrar

.Império cm huma fala, oS nto como fe o fôreis na jurisdicçaô m.e-

Abbadecmnomc de todos lhe fal ramenteEccIcíiaíficajpoisdePrin-

^loudeftamaneyra. cipc ta 3 Cadioíico fora facr.lega

, Poíioqucacreaçaõ doermo,& talíufpcyta ôcasdeíavcnturasdcs

,o íikncio da clauílra,& fobre tudo imperadores paíTados , padecidas

a falta natural de eloquência , me po^ ^^^ cauía , daò neíle cafo a rc«

façaôinc3paz(llIuíireReydeRo- poíta:mas oque me occorre em
manos , clcy to Emperador do po- lendo a íupplica, he o que de dircy

.

.voCatho'ico3 para cm voífa pre- ^o fe vos deve, & o que Calixto

fcnça tratar matéria taó árdua j a I^* de bemavcnturada memoria
cauía de Chriíto , o bem da Igreja, concedeo a Henrique V. no Con-
& a honra de voífa Coroa , medaó ciliode Vormacia ,& o Senhor Pa-

animo a tudo j quanto aobedicncia painnocencio vos concede a vòs,
àa Summo Pontífice ^ que Deos comoa filho, que tanto eOima, Sc

dcyxouem leuluí^arnaterrajan. cm quem tem poíto toda íuacon-

jça fobre meus fracos hombros. fi-inça,quehe liberdade para aífiftir

yio íe em confiílcno a fumma de nascleyçoensdos Bifpos, & mais

yoífa íupplica, (fe hc juOo chamar- Prelados de Alemanha , & ter veto

fe voífo,oque fe{ido taõeftranho cm todas ellas/em intervir da voí.

de voífa condição^ vos querem í^ parte fobornp , nem modo de
apropriar zdos cheyos de amargu. força ^ & que os tacs elcytos rece-

ba) & buícando íc algum mcyo, í>aô devoííamaõ as jurifdícçocns

|}ara com reípeyto dos Cânones temporacs,& fendo de qualidade,

^Sagrados, & determinação dos que íe haja de fazer delias plcyto,

jConcilios , condcíccndcr a voífo &inenagem,Ihapoífas pedir, &
defcio , n^õ houve termo de íc lhe ^Hcs íazclla i mas as inveíiiduras ,

jdar deípacho, fem fe contrariar coníirmaçocns , & jurisdjcçaõ das

jclaramente o direyto Divino, almas, que he meramente cpiri-

& humano : & como a dcfcníaõ do tual ; nem vós a pedis ( como en*

icndc)
V" *a



tendo ) nem o Summo Pontífice a Naò foy â reporta òú Papa may
pôde dar, em caio que fc pçdiííe. aceyta ao Emperador Lotharioi^

E fe fazendo fuppoíiçaô que outro mas foy tal o cliylo que o Santo tci

Príncipe menos CatboJico do que vecmíhâdari&aauthoMdadccom
he voíía grandcza^as pedifle na for* que a diííc , qiie íe poz perpetuo íl-

ina que a petição íoa , me pcrgun- kticio aeíle negocio, & fe tratou

taircm que íc faria : rcmcicravo-b íó Jia iornada que fe havia de fazer

avôs, pira quepor voíTa maôdef. a Itália, para metter o Pontífice

íeis o dcl pacho devido à fua icme^ dentro em Roma ^ & lançar delia o
ridâde^ ficando muy certo que íe* Antipapa Anacictocom os fcifmâ-

m a reícluçaó conforme com o ticos que fuftentavaô fua parte,&
que ncftc particular tem a Igre- dará Coroa do Império a Lotha-
ja Caiholicai ^ fe reprefentan* rio,queatéentaôanaôtihhâjnem

do eu a pelToa Pontifical , & vendo» fe intitulava > fenaó Rcy de Roma

»

lEC em extremo de perder a vida, nos, eomohccoílumc dosEmpe*^
puberdade, ou condcfcenderncf. radores antes de ferem coroados

te negocio, me deraô a cfcolha; pcrmaôdos Papas. Tomando enm

fcm mais confclho, que o do Ceo, tre íí a ultima determinação , & d$«

tomara o parecer , em que o noíFo do ordem , onde fe haviaó de ajun-i

muy Santo Padre Innocencio eftà tar^Ianocencio fe tornou a França,

rcfoluto, que he aceytar antes ca ^ o Emperador começou a juntar

tivcyro perpetuo, ou dar a gargan- gente de armas cm Alemanha , ôc

taaocutello, que defpachar nego. pôr cm ordem ascoufas ncceíTa.

CIO taõ contrario i jurifdicçaô de nas para íua jornada , naõ vendo a

Chriiio* E aflím me manda refpon» hora < que receber a Coroa do Im-
derv^s, que o intento da petiç<iô periopor maõ do Summo Pontifi*

he taõ juflo, como favorável o dcf- ce : & neíh occupaçaô o deyxarc.

pacho, pois concede o que tendes mos mettido , por fcguir ao Papa >

tençaõ de pedir j mas as palavras que vendo*fc livre do grande peri.

como ao parecer naó conformaq í^o em que o puzera a petição de
comvoífoCathoUcodefejo, fi.aô Lothario,pelaordemdenoíroPa«

Icm o que na primeyra face pare dreSaô Bernardo, naò havia coufa,

ciaópertender. Do negocio de vol- que mais trouxcíTe nos olhos, que
fa coroação, & jornada para Roma, a elle, entendendo a graça do Ef.

me manda fua Santidade certificar- pirito Santo que nelle morava,
vos 5 que na vida naô tcrà mayor & a divida cm que lhe eílava pela

gcfto ( fora de ver a Igreja quieta, obediência dos Reys de Inglatcf
-.

& livre de ícifma ; que darvos por ra ,& França , & pela paz > & quic»

íua maõ a Coroa do Impcrio na taçaõ do Emperador de Alemanha.'

Bafilica do Principe dos Apofío» E como via nelle hum animo alhcyo

los ,& ficar para eterna lembrança de dignidades ,& honra« , com que
dos futuros o zelo, com que vos fc pagaõ femelhantes beneficios a

moveftcs a dcyxarvoíTas terras, & homens que eíperaô prémios na
o repoufo dçUas por quietara Igrc^ terra , íatisfazialhc com bens dá'l»

jadeChrifto, & abater a poten* ma, dando privilégios, & gra*

cia daqucllcs , que com infernal te* ças ao feu Moftcyrode Claraval,^
meridadc pcnendem dividir a u« aos mais que havia fundados da íua
niaõ, & conformidade delia, de Ordpmi & ncfta tornada que fcas

que vos aguarda taf. gloriofo prc* a França , ouiz vifitarpcíFoilmcn-'

jnio no Cco para a alna , como na tç lua Abbfcdia^para ver a Efcoía de
Kirta para a fama. vircU'
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virtudesonde tal Mcftrc cnfinava, hum pequeno, que Tc aprefentcu ao

éc chegando a ella > oíahio a rece» Papa, naó o havia no Moílcyro.

bcf aqueiic Sagrado Convento, Com notável admireçaõandavãoó

mó com eíirondos de muíicas > & Papa , & Cardcaes do que viaò;,naó

apparatos de armaçoení) cuiioías, acabando de crer que houvc(]e na

^ outras fumptuoíidades devidas terra virtude tão admirável , qi^an*

a tanta grandeza ^ mas com huma doo Demónio , inimigo da paz , £c

Cruz de pàp ^ & ornamentos muy quietação rei igioía, determinou

pobres , dado que limpos , & bem de íemcar íuas zizanias, para fazer

acabados , naquillo que lua pobre* perder a reputação cm que es Cor.

zapermittia }& oquemaiscrna. tezaons Romanos tinháo aquellc

va o recebimento, era a gravidade. Convento ; & cfíandohuma vez no
íç mortificação dos Rcligiofos, Coro cantando a Terça, preíentes

quenomeyodctantafoiemnidade) muytos Cardcaes ^ que por ver a

& entre tanto eíhondo de gente

,

mortificação dos ReIigio(o$, 2c cu*

como íe ajuntou dos Lugares ao viro devoto modo de cantar, íe vi-

redor, & vinha com o Pontífice, nhãoa^ifti^^oCoro5po^tenta^,to

naó fc vio hum , que IcvantaíTc os terrível do inimigo, começou hum
olhos do chão , nem m^oítraíTe hu- dos Religiofos a diztr para os cir-

maminima alteração mais do coftu- cunílantes , que o vcncraíTcm co-

rnado j mas com^ huma gravidade, mo a JESU Chriílo, porque íem

& madureza extraordmana, & talta cilecraoFiihodcDcos j os

com hum canto bayxo,& muy con» outros que ouvirão hcrcfia tão ter-'

fqrmc , o receberão fora da porta rivel ,deyxandoo lugar onde cfla»

da Igreja, crchendo o animo do vâo^ íe forâo à Cadcyra denolTo

Summo Pontífice, Cardcaes, & Padre São Bernardo, dizendolhc

roais Senhores q com elle vinhaõ , o que paliava , quafi fera de fí , com
de tanta devo^aò^quenaô havia ne- tcmiOr do que lhe ouvirão, clie que,

nhum , em cujos olhos fc deyxaf- conhecco a tenção do Demónio ^
fcm de ver lagrimas. quietando os em filencio^ & cha-

A Igreja eílava muy limpa ;,& os mandoos com o tentado fora do
Altares delia muy bem concerta Coro'^ curou o efpanto de huns,&
dos com os pobres ornamentos, odefatino dooutropor tal modo/
que tinhão , íem nenhuma outra ar. que ninguém entendeo o que paíTá-

maçaõ, mais queas paredes limpas, ra , nem os que eílavaõ muy junto

de mancyra que cm toda a cafa naõ delie fouberão coufa nenhuma : íiv

havia coufa, em queacobtçapu» cando per eíla via o Demónio con«{

deíTe achar entrada , ienaó era nos fufo,di fruArado de íua perteníaõ;,

fantos coftumes dos moradores & o Convento tanto,Sc mais quic-

^ella, ôida virtude com que efta- to que antes, & muy acautelado

va chea , cujo roubo enriquece para fcmclhantes contraftes. PaíTa-^

quem a leva, tem faz( r falta em quê dos alguns dias , em que o Papa altt
'

^jpoíTue. cfteve, deyxando o Mcftcyrocn-

, Os mimos craó taô poucos,que riquecidocom graças , & mercês

aíèm de fe naõ achar v inho em toda particulares , vendo que íe chega»

a.caía , o paõ que comiaõ era de to* va o tempo que aíTentàra com Lo»
4a a farinha, &tal, qucfuacor,& thario de fazer volta a Itália , àtf*

aíperezabaãava para tirar o appe* pedido de Claravalcommuyta fau«

titc de comer a quem o tivcflc 5 & dade do Santo Abbadej& dos maia

gj^yjçe taô poucQp que íe naó loy RcligiofoSj& lançandolhe Tua bcn-
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çaô

;, íe poz em caminho , onde lhe ro , que fc intitulava por authori»
fucccdeoo que veremos adiante. dadc própria Rey de Nápoles, &

•

Sicília, íem ter mais dircyto ao
"

Reyno , que a força d'armas , cooi
CAPITULO X. quco trazia ufurpadoà Igreja, cu-

jo era por doação da lllultre Coíi*
Como Loíharto entrou em Itália ;^ dcíla Mcthilde,que afizera hcrdey.

mettenáo o Fapa em Roma , to- ra de fcub Eftados.

meu a Coroa do Império \ c^ da Eraaíumma da embayxadapc*
confederação de Anacletoyó" Ru» dirlhe foccorro contra o Empera-
geyro com a relação do Concilio dordc Alemanha, que cm favor do
dePiJay ó^recemnento de nojfo Papa Innoccncio vinha com mão
Padre Sao Bernardo, armada para o lançar fora de Roma,

promettcndolhe em recompcnfa

A Grandes jornadas caminhou ^cílc beneficio , o qucelle deícjava

o Papa Innoccncio para íbbretudo, qcra acnveítidurado
França, trazendo o caminho de Sa- Rcyno de Nápoles com perpetua
boya dircyto a Lombardia , para íe doação dellc para feus dcfccndcn*

encontrar com o Empcrador na Gi- tes. Naõ fez Rugcyro muytos dif-

dadedcPlacença,comodeyxàrâó curiós nclia matéria, porque em
aífentado em Lieja , & vendo q fua íhe tocando na data do Rcyno , &
chegada eliava mais vagaroía do nome Real , fcm ponderar a autho-

qucfc prefumio no principio, pela ridade, que Anacleto tinha, ou ihc

detença que teve em quietar certos faltava, para dar o que na5 crafeu,

negócios de Alemanha , não que- aíTentou com os Embayxadorcs,
rendo o Pontifice eftar ocioío, que dandolhc Bulias expedidas cm
ajuntou Concilio em Placença, on* forma do que promcttiaô de pala*

de íe ordenarão coufas muyim- vra,elleacodirJa com fuás forcas

portantcs ao Eftado Eccleíiaftico, ao tempo da neceíTidade , & fuílen*

& fe renovarão as cenfuras , & ex. ta na ao Antipapa Anacleto em fua

communhoés publicadas nos ou» Cadeyra a peíar do Emperador de
tros Concílios contra o Antipapa Alemanha*

Anacleto, & feus fequazes,&: tcdo Cumprio Anacleto íúa proalef-í

oCon ilioquafi concluído > foubc fa,dandoaRugeyroaenvcílidura
como o Emperador vinhajàemca- c3oRcyno,& doação perpetua deU
minho com poderoíiílimo exerci- Ic para feus defccndentes com o ti-

to, ameaçando as Cidades reveis tulo Real , ficandolhe tanto direy»

da parcialidade de Pedro de Lcaõ, to ao Eítado , como, quem l o da*

que jànefte tempo fe fazia forte no va, tinha ao Summo Pontificado

,

Capitólio de Roma, & em outras &qucrendolheo novo Rey intru*

forças importantes da Cidade , ap- fo pagar na própria moeda _, fe ihc

pellidando gente de guerra,& dan atalhou a poliibilidade , por ter no*
do largos foldos a quem o vinha vas do grande poder com que Lom
fervir, tudo à cota da prata,& ouro thario era jà entrado em Itália, &
daslgrcjasj&dosthefouros Apof cílava cm Calcinaria de Tofcana
tolicos

i
& para favorecer mais fcu aguardando ao Papa Inr.ocencio^

partido , & moílrar a Innoccncio

,

que de Placença dcfceo a Pila, par*

que tinha valedores poderoios ^
fazer pazes entre aquella Republi-

com que lhe fazer refiftcnci>i,man ca, & a de Génova, ôcdalliagraa-

dou feus Embayxadores a Rugey- dcs jornadas fc ajuntou com o Em-
N perados
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pcrador cm Viterbo, donde cami- applaufo que pode fcr. E vendo o

nhàraõ juntos na volta de Roma

,

Papa , & Empcrador tudo quieta

,

íahiRdolhe ao encontro Tbcobal íem haver noticia do Antipapa , íc

doConíul > ou Prefeyto da Cida- defpediraô hum do outro , não ícm

de , & Pedro Landres Cidadão as lagrimas dos olhos darem final

riquíffimo cm companhia de muy# da faudadc que cada hum tinha , a

tosoutros ,& offercccndo-fe a In- qual lhe não deyxou durar muyto
iiocenciolhederaó prcíTa a cami- Anacleto, porque brevemente deo

nhar para Roma ;,
porque os fcif- caufa para fe tornarem a ver, como

mancos naõtiveíícm tempo de in- adiante diremos*

novarncjlacoufatienhuma, como Quiz o Papa , vendo fe pacifi.

fcmduvidainnovàraõ, fe a dilação co,enrcndcremcoufas da Igreja,

Ihcsdtralugar. Anacleto, que fen- quea ícifmairazia muy alhcas de

tio o rumor dos tambores,& trom» feu principio ,& começou a tratar

betas do campo Imperial , & vio a onde ajuntaria hum Concilio uni-

Inquietrçaõ dos Romanos, & a vcríál para cfteeííeyto, fendo os

prcflacomquerouytos dellcshiaó pareceres dos Cardeaes taô va.

bufcar feu verdadcyro Pafíor , & nos, como erão as ten^oens de

d'outra parte íabia a grande dila- cada hum , mas cm fim fe tomou af-

çaò que Rugeyro punha em feu fento entre os mais , que fe ceie»

loccorro,poíioquetivefle as mC' braífc em Roma, viíio comoim.
Ihores forças da Cidade, tomou portava nelle

a
prefcnça do Papajôc

por melhor conielho defamparar a havia mais falta de reformaçac>,poc

Cidade,& por-feero cobro, que re- ter alii relidido a cabeça dos i>cif-

fifíir a contrario taô poderofo , & maticos. Approvou o Papa cite

affim fe efcondeo de maneyra , que confclho pelo mais conveniente, òc

nunca dcHe fe teve noticia, por bem confiderado, & começou de
mais diligencias que nift^o fe fíze* convocar por cartas íuasí os Preia •

raõ,& oPapafeapofentou pacifi' dos da Chriftandade , entre os
camentc nos Paços de Saõ ]oaô de quaes íoy o principal ikdíTo Padre
Latraõ , & o Empcrador em S. Pe* Saõ Bernardo , de cuja fantidade,

dro de Montoro , fem nenhuma rc- & fabedoria o Papa eftava bem cer-

íiíiencia , nem fer neceíTarioarran* tificado ,& como tal via de quanta

car efpada . porque de confenti- importância foíTc fua prefençano
mento commum fedeologo a obe- Concilio para as coufas , que nclle

dicncia ao Papa , ficando a Cidade determinava fazer , em proveyio,

taõ quieta , fem a prefença dobafí- & reformação da Chrií^andadc to-

liíco de Anacleto , que fe entendeo da.

fer a fcifma , 5c difcordia concluida Nefle eílado eílavaó as couías
para fempre. Da qual feguridadc com huma apparencia de profperi-

tomou o Empcrador motivo para dade perpetua , quando oLcaôfa-
fe querer partir para Itália ,tcnKn. hiodefua cova, tanto mais furio-

do que entrando as calmas do ve« fo , quanto os fucceffos paífados o
raõ , déíTe alguma pefte na gente de tinhaò oíFendido , & ajudando^fc
feu exercito , & que detendo-fc do favor de feu amigo Rugeyro
mais do neceifario daria molcAia com boa copia de gente de armas
aos Romanos, & caufaria careftia fe vcyo direyto a Roma, ondcfc
fK)s mantimentos, por onde tratou tornou tudo a inquietar de roaney-

comoPapafobre fua coroação , a ra,queInnocencio por evitar os in-

qual fe fez com a mayor fcíía , ôc fukos ,& mortes, que fe tcmiaô ao

di^ntc^
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-diante , & fe começavão jà a fazer

de preícntcptlasruas da Cidade>

mudou de c- níclho , & fc foy tíi

rcytoá Cidade de Pifa, grande fuâ

devota , & fautora , onde mandou
ajuntar o Concilio^ que quizera fa-

zer cm Roma»
Poucos dias depois de fua chc-

gi^da veyo também ncíTo Padre S.

Bcrrafdo, a qucmlnnocenGÍoícz

hum favor extracrdinarío, porquê

íabendodc íua vinda , o mandou
rectbcr ao caminho pelo Bifpo de

Albania^Prebby tcro C: rdcal^muy*

to ícu privado , & por mU) ta gente

de fua cafa,cm companhia ^ dâ qual

crircu na Cidade com tanto con*

tentanictodopovo^quenaõ havia

quem rompeíle pela muyra ger te

que fahia ao ver, & alcançar fua

bcnçaõ > &. as janeilas , & telhados

das cafas cftavaò do modo, que
ordinariamente fe vem em dias de

grandes feftaS;, humas cheas de
Damas , & mulheres nobres, ou
rras cubcrcas de gente vulgar , de
iDodOj que na entrada do Papa fc

rão fc z tanto abalo , coího na fua,

cuftandolhe a honra muyto traba-

lho, porque íS peOoas que ine que-

Tíaò tocar no habito, & levarlhc

fíosdtlie, erâo tantas, que não da.

vaò lugar a que a cavalgadura an«

daíTe por diante y& convinha fazer

caminho , com os criados do P^pa,
que hiaô diante , atropcllarem com
oscavallos a gente, & a fazerem
apartar , havendo alguma , que fe

aventurava a tudo > por não perder
âbcnçâo do Santo.

Chegado aos pés do Pontífice,

& poftradoaclles para lhos b^.y-
jar, ffm o querer confentir, o lc«

vou nos braços , & beyjou na face,
dizendolhe: /ít^f, m frater dilc
6ii[fme,0' baculum fecfirif/ímtlnu»

tan'is Ecclejiíe m^tris nòflr^e. Deos
vosfalvemcu amanriíTimo irínão,
cncoílo fcgur ííimo dcnoíTa afíli-

<íla Mãy a Igreja. Outras ntuytaí

horas extraordinárias lhe fez fem-
pre o Papa Innocencio> & quando
chegou o tempo do Concilio, )he

deo aíTcnto entre os Cardeaes,diffi-

nindo, & dcfpachando tudo pela

ordem que o Santo Abbadelhcda*
va j & quando occorrião cafos ar*

duos , & duvidas em matérias ác
importância, ordinariamente as

dtyxaváo os Padres do Concilio
em leu voto. E como tudo pendia
delle, era tanta a gente que o feguía

competlçoens ôc negócios graves,

queícmprceífava aporta dacafa ,

Onde clic morava, ti5 occupada>

que parecia outro Pjço Pontifical,

&commuyta difficuldadc podia o
Santo rcpoufar de noyte , & rezac

fuás Horas dedia:]mas nenhumas
pompas, ôt grandezas, nem a ve*

neração cmquedetod íscratidoj

lhe tiravão aquclla profunda hu-

mildade, de que Deos o dotara,

nem em feu animo Cibia maísrc*

putação huma hora , que outra ; an-

tes tanto mais íc abatia, quanto o
mundo mais o levantava.

Continuava fe o Concilio com
muytâ quietação , & conformidade

de todos ) Sc entre outras ccufas fc

renovarão nelle as ceníuras contra

o Aniipapâ Anacleto , óc fcifmati-

cos ) porem como em Lombardia
cftiveíre a Cidade de Mi ão muy
unida com Anacleto, por contem-
plação de certo fciímatico chama-
do Anfclmo, andava o Papa muy'
pcnfativo fobre efte negocio , vcrt^

doaimportan iadere,& o muyto'

que fazia ao cafo cftar em fua devo •

çaõ Cidade taõ populofa j & tratan .^

docmconíiííono do remédio que

convinha , fe aíTentou por votos de

todos , que para os negócios irem

b^m guiados, importa .a manda*

rem a clles noíTo Padre Saõ Bcrnar-

do,com cu a authoridadc tomarião

hum fim melhor, do queosprinci^'

pios promctcião«

M ij ÇAi
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c3c Pafchoa;& os Cidadáons dogo.
vcrno dcráo ordem ao rcccí iaeiito

CAPITULO XI. Sucíclhchaviadefâzcr^maíid ri-

do os mcnmos, filhos da gente no.

Qomo o P^pa Innocencto , ^t o Con^- brc , muy bem concertados, & pof.

cilto de Pifa mandou nojjo Pa* tos em ordem, como clquadrão de
dre Sa'o Bernardo a Mtlao comtu Soldados; de pois fefc^uia a gcntç

tido de Legado de latcrc , & do principal a cavallo cem osdí go.

modo com quefoy recebido , cr />4. vcrno da terra , & no fim de tudo a

cificon afiijma com alguns milam Clerezia, & Cabido com as Cru.
gt es que fez, zcs Icvan : a Jâs,& outros apparatos

íumptuoíiflimos , & dcnc tadorcs

s\\^ ubi T* ^"^° *^"^ "° Concilio fe de» ^0 gofto , «juc todos tinhãonas ai;

rúpr."
*

Jl.
terminou de mandar a Milaô ^^^*

Beinar- n (To Padre SaòBcmardo, &Ihe A outra gente popular ^ & que

vSVúbl foy dita pelo Papacftarcíolução^ r^íão entrava neílas ordens, ícmcf.
íupi;á. ellc como verdadeiro nino da obc- pcrarfua chegada, o forão receber

Sprad-
^icncia, fcmdarcícuía nenhuma, três Icgoas&mcya fora da Cidade,

rati,?nu. fcoffcrccco a íudo oquelhefoíTc í^quandoopudcráoverjpoftosto-
niverfum mandado por ícrviço da Igreja Ca- ^os de gcolhos com as mãos levan-

i/ricrc- tholicai&defpachadas as Bulias da tadas lhe pcdiãofua benção, dan-
liqniom- Lcgacia , taô honrofas, & baíiantcs ^^ ^^ ^^tas vozes louvores ao Sc-

quanto fe devia a ral Legado, clle nhor, pelos chegar a fcmpo deve*
tomou por Coadjutores ícus o Ar- rem com ícusoihcshonem lãoa-

ccbi ípo de Pila , & Matthcos Car. ccyto a feus coraçccns. Muytos fc

deal, & Bifpo Albanez, aqucllc chcgavaoaellc, &lhcbcyjavâoos
qucpor ordem do Pontífice o fahi. pés,&oscíiríbos em que os leva*

ra a receber qu:ndovicra,&aGO' y^> íemoSanto Legado os poder

fredoBifpodcXatres,grandcami- Jn^pcdir , por mais que rcfííiiai &
go do Santo Legado^com os quaes, outros quando não podião mais,

tomada a bcn: ão ao Papa , fe partio ^^^ beyjavão as abas da roupa , cf-

para M>laó, confiado na mifcricor* timando fobrc tudo alcançarlhc

dia Divina , & na juftiça da caufa ^^^^^ algum fio.

porque hia, que traria taó bom dcf. ^oní eftc applaufo chegou onde
pacho , como o Concilio efperava. ^ gente de luftrc cílava aguardan.

Nem faltou oeíFeyto, conforme a do em ordem > & os meninos cníi-

cíperança , porque em fc ouvindo nados do quchaviaô de fazer em
dizer na Cidade de Milaô quem vendo o Santo, fepuzcraodegeo-
cra o Legado , que hia per parte do ^^^os defcarapuçados clamando três

Papa lnnocencio,& Concilio Pifa» vezes, a modo defalva, aquelle

nojfoy tal o contentamento da gcn» verfo, que cmjeruralcmdiírcrioa

te, que como fora de fi pela alegria, Chrifto noffo Salvador os filhos

fe davãohuns a outros eíianova ^os Hthtcos : Benediãus t quive*

taô acompanhada de parabéns , co« »^^ in nomtne Domini : Bcmaventu-
mo fe fora pay , ou irmão de cada rado aquelle , que nos hc mandado
hum dclles j& tendo noticia do dia cm nome do Senhor Dcos, A gente

cm que havia de entrar, fe poza ^^ cavallo fe apeou toda, por eftar

Cidade toda de feíla , fechando fe muyto perto da Cidade , fazcndo-

as tendas , & ccíTando os officios ^^^ comosgeolhos em terra apro.

com tanto zelo como fc foracm dia pi^í^ ^^Iva dos meninos , dado que
naõ
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môcom as voics,& chegando nif- ckto.Ouvid/saSpaUvíâsdoSart.

toa Clerezia com as Cruzes \t- to acompanhadas de muytas outíJ^

vaní adas, o Sanio fc defeco da mu- razocns , q ue lhe diria y át pái-eccí

la cm que hia, & foy andando commum^&ícm havei hoíiicm que

a pé cm companhia dos trcs Pre • difcrepaíTe , promettérâò todos de

lados , até chegar a huma mcfa ícguir a parte tjue clle tmha , êt

cubcrtacomhum panodc brocado cumprir tudoo que poí fuaotdcm

onde lhe tinhaõ pofía huma rica lhes foíTe mandado , renunciando

Cruz, que ellc beyjou com muytâ ( como em cffey to ícnunciârâo ) a

veneração ^ & logoos que com clle obediência > & amizade de Anacle»

hiaõ , òi o Dcáo da Igreja lhe fez to , U promcttcndo em fuás máos
huma breve pratica em lingua vul» de reverencjarcm dahi em diante

gar ,cuiafubft ncia era moíirar o como Paíldr vcrdadeyro aó Santo

amordo povo Milancz para comei. PípalnnocenciO,

Ic ;,& o cxccffivo godo com que a • Fcyta eíla rcnundaçâo em gerâlj

ccyt vão íua vinda, & aprcmpti- & dada obediência, fc começarão a

dão de animo, que acharia cm to* tratar algumss capirulaçoens par»

dcspaanãofahirdoquelhesman- ticularc?!' acerca da concórdia, que
dafic: aoquefatisfezoSantobre- todas furão, conforme noíío Padre

vemcnte com hum agradecimento São Bernardo as quiz nomear. E no
tàocortezão, & bem dito ;>

como fim de tudo abíolveo Authoritate

cráo todas (uas couías. E vendo JpoJloliCâ^cómoLcg&doàclaíere

,

queoconcurfo do povo rãridava todas as peífoas, «^i^cporfeguiros

lugar a entrarem em prociíTaócon. fciímaticos tinhão incorrido em
cit , ada , & levarem o Santo à Igre- ccnfutas Ecclenaíticas , & conce-

ja como Legado do Papa, tornárAO dcoaopovo muytas graças,& ifcn-

a cavalgar lodos, & com aqucUa çocns empremiodc íua modcfíia,

pompa o Icvàraó pelas ruas da Cidâ» & boa redacção. Ebtmícvioque
de , onde não havia jancllas queba. obrava em tudo iílo a mão de Deos
Aaífcm para Damas , ncmmíjlh r, Omnipotcntc.pòrquehumhcmcin
por grave, & encerrada qucfoífc, nobre,que viviaem Milaôem hum
que para vero Santo náo cíHvcíTe Caílello^durando n.í dureza defeu
cm publico, ficando íó contentes coração, & na obediência do An-
cnre todas, aquellas porcujas tipapi Anacleto, foy movido por
ruas paííava para o ap lícnto que huma vifac maravilhofa a ir fe ver
lhe tinhaó ordenado,tão fumpiuo» com o Santo Legado à Cidade

, pa-
io, & armado de tapeçarias, como ralhe pedir abfcIvíçaô,&ferccon»

puderãoter para o próprio Papa. ciliar porfcumeyo com Deos, &
N ão quiz o Legado dihiar muyto com a Igreja Catholica , & como o
onegocio para que vinha, porque concurfo da gente, que ordinária,

no feguinte dia junta a gente b ceie* mcnteeftava aporta, ôinafalada
fíaftica.&fecularlhecommunicou cafaemquevivia, IhenâodeíTcIu-
os poderes que trazia do Papa, & garaovcr,&lhcfaIíar, ellcfemfa-

comoofimprincipal de íua vinda zcr conta de fuanobrcza,fc lançou
era para os unir ao verdadcyro gre- no cháo,& por entre os pés de huns
mio da Igreja Catholica , cujo in- & outros foy roer pendo até chegar
fallivel Paítorerao Papa^nnoccn- onde oS nto cílava , & abraçado
cio,&âbfolvcllosdasccnfuras,em com fcus pés lhos beyjava cem
que tinháo incorrido por fcguirem grande veneração

, pedindohc que
a parcialidade do Antipapa Ana- o abíolvcilv^À admitttflc àgraça

JM iij do
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Santo publica abrolvi^sô, & clle mildadc do Santo huma cotfa raõ

tornando íe a lançar cm itrra^con* grande , como ai^uclU que Ih^ pc-

tinuou cm Jhc bcyjar es pés cem dião, ôcdandoa gumaseícuíasdc

fummo dcígoíio do Santo , a quem fcus dcmcrit s , ao íin> fe-tysou
eítas honras defconientavão muy. vencer do zeiO;,^ fé daquellc povo
to ;& fcu irmão Guido ,

que viera tão íeu dcvctOjôc poíio de gtclhos

com elic de Claraval, fc cr egeu ao com as mãos levantadas ao Cco
homem ^ & levantando o qiaíi por tczhumabrevcoraçãcaDcos ,no

força , O fez apartar , dizendolhc, fim da qual fe levantou cheyo de fe|

que honras fcmelhantes defcoctcn- & confiança ,& chegando fc à mu*
laVJô iruyto ao Legado , & quç Iher , com humas pa avras denota*

naõ cúràíle de o molcftar mais com doras de afpcrcza , mandou ao De*

cilas, pois tinha oquc pcrtendia. monio em virtude de jESUChrif*»

Pequena veneração hç eOa ( lhe to,qucíeparti{redella^&^"e>xaC.

diíte ohomtm ) pára as muy tas que fc livre aqucllc corpo que atormc'v>

íc devem a pcífoa taô amiga de tava, fcmnjais prcfumirdeoniO*

Dcos,& que no Cco hetaó valido, Icíhr em coufa alguma,

que temi aíícnto ,& lugar entre os Com feyas vifágens,& arrancos

Apoftolos de jESU Chriíi^, ccmo denotadores do muy to que ícniia

cu ovianoyteatraz a udía partida, íahio logo o De

,

Dito ifto fobreveyo tanta gen» monio da mulher, dcyxando-a ii«

te , que foy neceíTario apartar» vrea ella, & aoscircunHantesat»

fe, fcm Guido ter lugar parafa» lonitos da maravilha que viraò

bcr mais de raiz eftcmyfterio,qgç comíeusolhos, a qual íe publicou

na verdade devia ler tamolo , pc is logo em toda a Cidide , por cujas

tanto abalo fez no animo daquellc praçasfe naõ fallavi cm outra cou^

homcm>qucoconíirangco de rc- fa.nemagcntegaRavaotcnípocm

pente a deyxar a fcifma , &: vtr com outr.s occupaçócs de < fiicios^uíais

tanta humildade pedir abfolviçaô que bufcar tempo > & occafíaõcic

de fua culpa : mas como íe naõ fabc ver, & ouvir fallar o Santo, <kal.

mais, nem Cuido fez outra dili- cançara vifta d^alguma maravilha

gcncia, pornaò parecer que buf dasqueDcos por cllc fazia. Nem
cava com curicíidade honra para lhe faltou o fucccílo conforme o
feuirir.aõ, convcm nos paíTar cm pertendiaõ, & o merecia fua gra,n«

filencio o que o entendimento dei» de devoção, porque três dia^.djHí

cobre a quem iílo lè , & contar co* pois do milagre referido j citando

mo Decs reccmpenícu o fegredo noffo Padre Saô Bernardo di^cn

deita maravilha com hum publico do Miífa folemnc veftido cm Pon
milagre , que cbrou pelos méritos tifical na Igreja de SantoAmbrçíii,

do Santo Legado cm huma mulher aotempo que no Coro fe cantava

endemoninhada, a qual com laíli- Allelma depois da Epiílola, &cllc

moio trabaUío padecia tfic mal ha. aíTentado no meyo do Diácono i'&

viafeteannos ccnrinuos. Trouxe- Subdiacono eíiava virado pâr* o
raf lha fcus parentes com grande povo, lhe aprefentâraó huaja me*
refíítcncia do inim?go, que nella nina de pouca idade,:a quem ô)Óè';

vinha í & pr íta em íua prefença lhe monio atormentava íeramcntç^íO»:

pedirão todos com muytaeflScacia, gandolhe fe compadeccífc dc^târrapi

fecompadcccire delia, ôcimpetraíTe nhalaftima, & imparalTc dipjSo'

dcDeosíaudc para mal taórniícra^ nhoríaudeparaaqutllamo^a.' 7

Vch*
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Vendo a o Santo em tão grande noíío Padre Saõ Bernardo , acodú
tormento, & os extremos que o râo de varias partes de ks ia muy- ?f'í''

inimigo nclla fazia , ccnfisdo na tas ptííoas , por gozarem com os ax» v^ms

Diviíiamiíericordia, tomouaPa- Miianczes de tão grande favor ^ ibideni,

tena do Altar , ôc lavai do f brc ella como rcccbiâo de Dcos > cm terem Jifclmaí

as pontas dos dcdoS;, lhe dco aquel- tal Legado cm fuás terras ^ & vcr> nibus.

la agua a beber, fazendo primcyro docom osoibos, c que lo íabiaó ^^[^''^^

íob e cllaoíinaldaCruz.Foycou» deouvidaífetornavaô admirados lupríc?/

fa digna de admiração , p( rque no das maravilhas , que cada momcn* *^" *"

inftante que abebeo,iançando hum to txpenmentavaõ : entre as quacs J^co!"

vomito peçonhentiffimo , & de luccedeo huma famcíiflima; por-

cheyro inloírivel, ficou de todo que havendo na Cidade de Milaõ
porito fâa, & livre do poder doini- huma Matrona jà entrada cm dias

,

nJgo, com tanta admiração dopo* degeraçaõ nobiliílíma, & que no
vo , que com íeus olhos o vira, que tempo de fua mocidade fora ccle«

porefpaço notável fecuv.raõ as ac* brc em gentileza do rofto,&: rique-

claroaçocns ^ & louvores de Deos, zas de dinheyro , a qual por occuU
& de fcu Santo , acompanhadas tosjuizoidc Deos viera a ícr ve»

com nruytas lagrimas dedevoçaô> xada do Demónio; feus parentes

& muficas doQ ro>com que fc dco dcraô ordtm como foífc levada ao
fim ao Divino Sacrifício da MiíTa ^ Santo , crendo firmemente que na6
em que noffo Padre Sai Bernardo ternária de íuas mãos íem o rcnne»

lançou abe. çaô ao povo ^ & conce» dioque todos achavaó ncilas* Na
dco ( como Legado Apoílolico) Igrcja de Santo Ambrofio eílava

certas graças à gente Milanéz, que noíTo Padre, quando lha Icvàrâõy

naquclíe dia o ac mpanhou sié lua naõ íem muyta refiftcncia do Dc-
cafacom tanta devoçaò , íi reípey monio,quehavia.jà3nnos,quccf*

to, quanto nunca fe teve a homem, tavafenhoreado delia; o qual coto
que viveíTe na terra por aquelles mãcs^ôcdentcs^ &'

(
quando com

tempos outros hiaô ver a mcnin?, iltu naõ podia ) com os pés ctfcn-

não, le fartando de ver o lujeytocni dia os que a cila fechcgavaó,fazen-

que Deos obrara taò neva maravi- do viíagens taó cíparitofas com o
lha por virtude , & interccíl^õ dc roílo , que a gente fugia de a ver^

noífo Padre Saõ Bernardo. Porque como a coufa inferna!.

a devoção do Santo Ahhêácy & o Vendo a o Santo com o roílo

muytoquc agente Milanézvcne- horrivel,&deícompolfn> es olhos

rava íuascouias , nãoconfentia fí- cncarniçad. s, a lin^us fora da bo..

car alguma íem particular ponde, ca , em quantidade dcfpropor*
raçaõ. cionada , fem ufo de nenhum

_^__ fentido , & o anhelito taô pef-

tilencial
;, que parecia fahir do

CAPITULO XII. Interno j fi.ou lartimadiíTmo, &
olhando para os circúflantcs ,lhes

CcMo noj[o Padre Soo Bernardo deo encomendou , que em fua compa .

fíiude a huma mulher i & ã hum nhia encomendaíTrm particular»

menino
, que erao atormentados do mcm:e a Deos aquclla mulher taó

Demonwj é- do quenifio\>ajjou. atormentada do inimigo da gera.

çaõ humana , & tendo fcytohuma

A 'Fama das maravilhas que breve oraçafi, fe levantou, man.

Deos obrava ^r mejo «le daiiidò ^Jue lha ccouxeílcm; o que fe

.•;t fez
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fez com grande trabalho , pelo rcyoarcomoPadre Eterno.* tm vir»

muyro í]uc clia dava aos que a que- lude do qual te mar.do, ó cfpinto

riaó levar: & quando chegou ao iníernal ,&.mahgno,queucyxân.

Santo , lhe âco hum couce grandif. do livre o corpo de íua Icrva , te

íinio^cuydando de o provocar com vàs femniaii) tornara lhe dar vexa-

cllcainjpaciencia: mascllcqueco. ção nenhuma,

nhccia luas traças, fcm fazer cafo Cruéis forao es tormentos que

denada, íefoyrevcíiir paradizer o Demónio deoàpcbremulhcr/m

Miíía, mandando, que tivcíTcm quanto o San olhe diíTecíiaspala-

maõ nella junto ao Altar , em quan- vras ^ & nota eis os gritos , & vo»

toduraíIcoSacnfií iojaoqualcfte. zcs que dava, vendochegar ítlhca

ve com mjl extremos , & bravezas hora de deyxsr fua morada ^ & tar-í

ternbiliílimasem particular como toquccllcferorncu prao Altar,&

o Santo Legado entrou na Sacra,& partida aHcíiiadeopazaoMinif-

começou ^ combater o Demónio tro^naquellcinftante con cdeo o
por hum modo cfpantofo , porque Senhor vcrdadeyra paz , & quieta-

quâtas vezes tazia oíiiialdaCruz çaôàq^ cila mulher afí]i(51«,& o cC-

febre a Hcíl ia, fantasie v irava pa- pinto infcrndl com hum temt rolo

raaenfcrma, ^ lhe lançava huma grito fe íahio dtili, dtyxando a

bençaõ , & como íe cada huma dcl« quaíi morta p r hum pequeno cípa»

las fora huma íétta ervada /que lhe ço j & tornando Irgo em íi , ficou

paííára o coração , inoftrava cftra- perfeytsmentc fâa de fcu mal, & a

nho fcnâmcnto. língua fe lhe tornou a con por cem
Ncftccombac eftiverâoo San- todas as mais feyçocns do modo

to, &o Demónio atè o F^í^rwí?/- que antes as tinha j, com tantocí-

í£r da Miífi , no fim doquil com a panio da gente , que por hum pe-

Hoília Coníagrada pofla fobre a daço grande de tempo, não houve

Patena , íc veyo a dar fim a cfta ba. quem failaíTe palavra,& acabada ci-

ta.ha, confiado na miíericordia da» ta admiração fe ouvirão mil cl mo-

quclle que tinh ; em íuas mãos , de res de alegria,& louvores de Dcosj

lhe ler concedida cita vitoria: & náo fendo menores que os da outra

pondolhc a Patena fobre a cabeça

,

gente , os que dava quem mais par

Ihediííeeflas pai Vras. te tinha na maravilha , que era a

Vès aqui Ímpio , & mào aquele, mulher propria,cuias lagrimas er. õ

por cuja definitiva fcntença foíle infinitas , dando a Deos ,& ao San •

julgado a conderi.naçáo eterna: to com dias os louvores, & graça*;,

aqui tens prcfenie o fupremo po- queo contentamento Ihenáodcy.

der, ante quem fe abatem tuas for- xava dar com a língua. E divulgan.

ças,& o <|uc prim<íyro de padecer do«fc pela terra tão eftr.nho cafo,

nos certificou ler lançado fora do concorreo tanta gente ao ver, que

mundo o príncipe iitílc. EOe hc o noíTo P.dreSaó Bernardo fe viu em
que encariiou da Virgtm fem ma- perigo de naõ íahirda Igreja cm to-

goa ^ & poíio na arvore da Cruz, dodia , como naõ fahiri ,(e alguns

rcdemioas culpas na cídasdaqucU Senhores principaes póflos a ca-

la , onde tu ordcnaíie a quedados valloonaôvieraõbufcar,& fazen*

primcyrosPay^jÔí oquedepoisde do«o cavalgar a ellc, o levàraóno

trcsdias dcfepulchro, refufcítou mcyoatèomcttcr emcafa, rcm-
triunfanie com os defpojos ganha- pendo pelo meyo da genrc , que
dos na virtude de leu fangue^ gritava por fua bençaô^Sr o impor-

aco0)panhadu dos quacs fubio a tunavadcmancyra^ que depois de

reco*
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rccõlhidochcgou àjânellâ, & lha tos, E vindo âgcíà comelícbúfcaí
lançou a todos, dclpedindo Os muy o remcdio,quc todos acháô cm vÔ5i

contentes de a terem alcançado* & tendo o nos bfajós> quando íâ*

Masno próprio dia à tarde tornan. hiíles para lançar a bcnçaôâo púi
do o povo a fc âjuntar deírontc Vo>cmcltcndendo àmâo para fa*

donde poufavàj & pedindo com 2crdcsoíinal dâCruz, o Demo-
Vozes altas que lhe lançaíTe o Santo nio lhe atalhou Os cípiritos Vi*

Legado fua bcnçaô,ântes que anoy- íaes de mancyra > qUe quafi fcm V'u

leccíre^clk movido com a devd* da o dcy3cou na mifcravel fórmâ
çao que ncllcs via , íe chegou à )a» q ahi o vedes> cujo cfpcdaculo vôâ

relia »&: lha lân{,ou, conro coRu- movaacompayxaôpclâs chagâsdc
navâ 5 fazendo Deos com ellaha JESU Chrifío i & a confíahçâ,com

ma nòfavcírr)ârailha> porque hum que o menmo me diíTc> hum pe-

homem Lavrador j &nco dosar- quenocfpaço que eílcVeíaô aqueci

rabâldes de Milaô;, ouvindo a fama trouxcííè â VoíTa prcfença , onde
dos milagres do Santo 1 & tendo confiava alcançar o remédio j quâ
hum menmo íeu íílho muyator- íòra delia lhe íaltâb

mentado dó Demónio , o trouxe Pela miícrkordia de Deos ( Pâ-

raqucUa tarde > com cíperança de dre venerável) que delle, & dtí

impetrar faude,& tendo onosbra- mim vos compadeça is^Ôt lhe alcan*

ços ao tempo que o Santo lançou a ccis liberdade do cativeiro cm quô
btíiçaô, ( aguardando por entrada o Demónio o traz mettido ha trcs

para lhe fallar) fubitamente lhe ca« annos. Tantas lagrimas derramava
hio no chaó tal > como morto , íem c Lavrador, quando iílo dizia, que
bulircom pé, nem mâ0;,nem ter moveoaconípayxaõoscircunftan*

mais final de viVo,que hum peque- tcs j ôc noíTo Padre o coníolou côm
no de calor fõbre o coração. Admi- fua coftumada brandura^ dizendo*

rado ficou o Lavrador de talnovi- Ihe^quepuzeíTc fua confiança em
caàc, & muyto mais aqucUes , que Deos > 6^ creíTe que remediaria feií

o viraõ cahir daquelle modo, & trabalho com a liberdade > & lar-

movidos de compayxaô , & laíii^ gueza de íuâ mifcricordia> que tem
ma lhe deraõ lugar para chegar ao para quem o chama de coração; de-
SantOjacujospésellelançouome- pois difto tocando brandamente
nino do modo que vinha,& com oá como cajad > > que trazia iia maó,o
gcolhos cm terra , & os olhos fcy* peícoço do menino , elle começou
tos rios de lagrimasjlhc fallou dcftc de fe cíiremecer torcendo fe,& re«

modo* mufgando entre dentcsj& Gerardo
Efte menino que vedes occupâ» irmaõ do Santo Legado, que âlli eí*

do com hCa fombra de morte dian* tava prcíentejhe fazia íecretamen»

te de voífos pés. í^Padre venerável) te algumas Cruzes nas coitas,com
ha três annos contínuos ^ que pa- as quaes o moço moftrava affligír*

dcce cruel vexaçaô do inimigo,ícm femuyto, confrangendo íe todo

^

ter hum fó momento de repoufoj & reVolvendo»íe no chaó> tomo
porque quando lho procuro com hum animal bruto, fematodasef*
agua benta , com reliquias , & viíi- tas couías abrir os olhos , nem fal-

ta ocns de cafas de oraçaô, &0U- lar palavra, mas tanto que odcy*
tros benefícios femelhantes, de xavaõ/e ficava como antes fcm fey-

que a muytosvem faude per feyta, ça5 de homem > & privado de todo
clle ^eloconttariohca;ormentado oíentido.

com ocquifitos géneros de tormen- Mandou o Santo > Ve^ ó âá^

çuellc
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quflle modo, queofoíTcm lançar grandes, que feouviaó na Cidade

robrcolcyto, cm que cllc dormia, to ia, concorrendo de todas as par-

&odcyxaíÍcm tlt.r nellc a:é que tcsavcríaóomcnino,quctaópou^

tornaíi: cm íi , ou fizcílc slgum mo- cas horas antes viraó cm taó niilc-

vimcnio: mas o inimigo que naó ti- raveis termos,

nha em coli ume deícançar em tacs

camas, tanto que o menino tocou

nellaj, dando hum morfíruofobra- CAPITULO XIII.

do , Ic lançou cm terra ;, rangendo

com os dentes , & ferindo com as Como os de Milão qmzeraõ fazer

unhas aos que tinhaõ maó dclle , Sc yírcebifpo a nojfo Fáâu Sao Ber»

pondo os cm termos , que n*ô fa- nardo , c^ dle fe efcondeo j & de

ziaô poucocmolufícntar quenaõ alguns milagres , que alltfez aíe

í ugiffc. fuapUí tida.

'> Outra vez o mandou noíTo Pa-

dre Saõ Bernardo lançar na cama

,

f^\ Amor , & devoção da gente Authorct

&íuíteniirncUa porfoíça, citar- v,^ Milaneza para o fcu Legado citaúíu,

do tík,& TeUs irn$âos junco ao Icy- hia em tanto crcfcimcnro ^ que naô f
"'""'

tocmoraçaó, pedindo a Dcos rc» fofnaõ lemibrarlhc, que havia de cifdem^*

mcdío para taõ grande trabalho ^ chegar dia, em queoviíTcmpírtir ftm.cia.

como aqucilc moço padecia , o qual di íij& como lan^aílcm os olhos aos
^'jjjjf

*^''

nefte comenos fazia extremos no- meyos que teriaò para fc perpctua-

tavcs 3 ddndo gritos laítimoíos, & remcomcllejouâcllecom/igo^naõ

vozes eíiranhas , moítrando que achàraõoutio melhor, que fazcllo

lhe naõ cuítava meros eftar na ca- ícu Arccbifpo,íucccdendo conjun.

ma do Santo, que no fogo doinfer- çaô , que a Cadeyra citava vaga , &
ro , param*ateria do qual lhe man- fem Paítor : começou fe a romper
dou tomar pela boca huma pouca cfta pratica entre a gente, 3t com
de agua, ícbre que lançara íua ben. cila o bem que dahi refulraria a to»

çaõ , confiaCiO na mifcricordia Di. da Lombardia, em forma, que cha-

vina i que acabaria de arrancar o cf- mados a t onfclho os principaes da

pirite maligno daquelle corpo a« Cidade , & tratando entre íi o cafo,

tormcntado,& naò a querendo le- affentàraôdia para fc fazer a eUy-
var , convcyo abrirlhe a boca por çaó de Arcebifpocom os votos que
força ,

para lhe fazer gortar huma coítumavaô eleger , os quaes fem
pouca, cuja cfficacia foy tal, que difcrcpancia nenhuma fc deraõ to-

em huma nogentavifcoíida de, que dos ao Legado, como lhos dera

lançou pela boca, íahio o efpirito também o povo todo, fe tivera vo-
maligno , deyxando o menino fao, to nefte caio: & porque tlíe emíi

& tornado em tanto acordo, que era muy grave, & o Santo pouco
logo fc abraçou com o pay , dizen. aíFcycoado a Dignidades , quízc-

dolhe , que )á eftava livre de ícu raóos Milanezes provar o animo,
nial,&dopcrfeguidor, queonaõ com que elle aceytava o cargo,
deyxava. mandandolheiallarncllecomhuns

Grande foy o alvoroço da gente, longes muy apartados do que de-

que ifto vio com fcus olhos , por icrminavaõ,& achando^o muy ou-
eítar dentroem cafa: mas quando tro do que dcfcjavaõ , ao fim lhe

os (^ue eftavaô na rua entenderão o dcfcobriraõ a clcy*aò , que tinhaô

que paír.;va, foy o rumor, ôç vozes feyto,pedindolhcclíJcaciílimamcn-

levantadas em louvor de Dcos taõ te > que os naõ defamparaíTe, pois

fabia
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fabia o cntranhavel amor, com que qual tcmerofo de fc porem cm obra
aquellâ Cidade o amava, allegan as praticas do vulgo, & ficar o
do , que para a fuftentar na devo- Moftcyro de Claraval fcm fcu Prc«
çaõdoverdadeyro Summo Ponti- lado, lhe dco logo avifo, dizendo,
fice, importava ter ellc a Dignida» que antes de a gente vir fe puzeí-

de Pontifical nella, pois era o Pilo- fe cm cobro, fenuó queria defampa-
to , por quem tudo o roais fe havia rar feus filhos ,& pôr fua peíToaem
de governar ; mas o Santo Abbadc, ventura de governar Bifpados ,&
que nada trazia menos no penfa^ perder na grandeza da Dignidade
mento, quefemclhantcs Digmda» orepoufo, por cujorefpeyto dera
des, cm ouvindo tocar na cleyçaõ de mão aos fauftos do mundo,
do Arcebifpado , como homem at- Naô dilatou o Santo a execução
tonitoeíkvehum pouco fufpcnfo, deíic confclho , mais que até fcr

íemíabcrquerefpondcíTe: ôc de- algumtantoeícuro,ôc carregar a

pois de tornar fobre fí , com huma noytc hum pequeno efpaço , no
modeftia grandiííima fe efcufou qual o mais encubcrtamcnte que
aosquelhctraziaó a nova, dizen podcfefabioda Cidade ,& fc foy a

do^qucfuadiípofiçaõ, Óc infuífi hum Cailcllo, onde vivia humno-
cienciaoimpoílibilitavaô para taó bre Cidadão, homem de muyta
grande Dignidade , por onde naõ idade, & grandie amigo do Bifpo

era poflivcl acey tar naquelle modo de Albânia , companhcyro do San-

luacompanhiaí masque o amor tonaLegacia,doquaifoy muy fef-

com que elle amava a todos os Mi. tcjado os dias q alli eftcve,& guar*
lanezes cm JÊSU Chriílo, era baf dado como hum thefouro precio-

tante para lhos reprefentar ícmpre fiíIimo> & aflimo deyxarcmos def-

diante dos olhos ;, êc o conílranger canfando , por tornar aos de Mi*
a fe naõ apartar nunca de íua lem laõ, que nodiafeguinte fc foraõ

branca. às cafas^ onde o Santo poufava, pa -

Mal aceytàraõ os mcnfageyrós racomos rogos, ou força o aficn.

cfta repoíla ,& outras , que o San- tarem na Cadeyra Pontifical , &
to dco taõ rcfolutas , que fe enccn quando o naó achàraõ , nem novas
dco fcr impoílivel conftrangcllo ao do lugar para onde fe fora , entcn-

quedefejavaõ; & quando no povo dcndoatençaôdcíuafugida, fica-

fc divulgou, como fora eleyto, & raõ laftimadi(limos , queyxando-
o recufára , começou fc hum alvo* fc da tardança, que tiveraô em o
roço taò grande , que parecia en- bufcar , & do defcuydo da íua

trarcm alguns inimigos na Cidade^ guarda,para remédio do qiial man.
dizendo huns que houvera falta na dâraõ logo pela poíta tomar todos
eleyçaó , & delia recrefcéra efcru- os caminhos, crendo o achariaó cm
pulo ao Legado-, outros, quclho algum dclles, mas vindo-íc os Cor-
naõ fouberaó pedir como convi. reyos femnovasdoquebufcava6>
nha, masque por eftylo de cum- foy o dcfgofto geral entre grandes,,

primcnto lhe deraó motivo ao cn. & pequenos, & jà tomàraõ pot
gcytar; & finalmente concluhiaõ, partido tornallo a ver cm Milao,&
que fe todo o povo lho foífc pedir gozar de fua prefença , ícm o mo«
com inftancia, o accytaria logo , & Icíbrcm com a Dignidade ;, de que
quando nem aflim quizcíTc, o conf- clle tanto tugia, de que logo dcraó
trangcíTcm por força.Veyo cita no- a vifo ao Biípo de Xatrcs,& ao Car.

va aos ouvidos de Gerardo irmaó deal Biípo de Albânia , pcdindolhe

de noíTo Padre Saõ Bernardo , o encarecidamente , que Ic íãbiaó o
lugar.
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lugar onde cftava , o ccrtiáicaírcni & ficou a mulher íaa , & reftítuida

da dcíiílencia que o povo fazia de aos Icnric osjcj tinha perdido antes,

fuaeleyçaó, &acabaÂemcomcUc, As acclamaçocns do povo craô

q naõcaíligaífe exccíTos de amor

,

grandiíTimas , vendo taõ claro mi-

como crimes d*outra qualidade. lagre, & foraõ muyro majorcs,

Dcrpediraô-nos o Biípo, & Car- quando pouco adiãte lhe viraó dar

deal com brandas palavras, dizen» viíla a dous cegos , íò com lhes fa-

^plhes,que nenhuma ofFenfa havia zero final da Cruz febre os olhos,

igual para o Legado , como falia- & fárar hum tolhidO;, que lhe apre-

remlhe em o apartar da humildade, íentàraô entrando jà pelas portas

& quietação de fcu Mofleyro j
da Cidade ; & indo por huma rua

masque em fuatornada fe dahaa dircytoàscafasdoCardeal,&Bir«

melhor ordem que foíTepoíTivel. pode Albânia, lhe fahio ao encon.

Como na verdade íe deo no dia fe- tro hum Cidadão muy nobre , com
^uinte,dizendo o lugar onde efta» huma menina nos braços, a qual

iva, depois de o terem avifado co- era taõ enferma dos olhos , que
vfno o povo eivava quieto , & fora nunca os abria ,onde houvcíTc cia.

-de o cor»ílrangerem a fcr Arcebif- ridade , & trazia de ordinário a

po. Com a qual fegurança clle ft lhe m?.6 poíla íobre elles , por lhe naõ
íinoítrou logo, dando algUmaseU tocar a lúz do Soldou candca, com
cufas de fua aufencia , & pedindo, a qual fentiadores terribiliílimas,

IheonaõculpaíTem deengeycar o fe alguahora aconftrangiaô avér,
- A rccbifpado, porqueo fizera guia- dizendo, que lhe pcnetravaô pu-
do de certos efcrupulos de con- nhaeso cérebro,

ícicncia, & de entender de fimil Compadecco-fe oSantodotra-
inf fficiencias para taô grande Dig- balho da menina , vendo a em tudo
nidíde* omais,dotadade mi perfcyçotns

Nada lembrava aos Milanezes, da natureza , & taõ bella, que parc-

tanto que viraó o Santo , nem cu- cia hum Anjo do Ceo,& fazcrido a

ravaõ de mais , que de lhe pedir fe chegar a fi;, lhe lançou a bençaó, Ãc

tornaíTe para a Cidade , onde rodos fez o final da Cruz fobre os olhos ,

viviaòtriftiflimos por íua aufencia, com que logo fe lhe abrirão, íícan-

o que ellc fez com muyto gofto, do taô fermofos , & alegres , como
vendofc livre do primeyro encon- fe nunca tiveraó a fraqueza , que
tro :& indo no caminho, antes de diíTemos , & íãa de todo ponto a

chegar aos muros de Milaõ lhe deoafeupay ,cmprefença detodo
trouxeraõ huma mulher cndemo- o povo, a quem parecia ver coufas
ninhada, a qual com muytadiffi. fonhadas nas maravilhas de noflo

culdade fe podia ter; dous atra- Padre Saô Bernardo Chegou acc^-

ziaó , em particular quando íe vio fa do Bifpo de Albânia , onde o cf-

pcrto do Santo : & vendo-a elle taô tava muy ta mais gente aguard ndo
attribulada do cfpinto maligno , da illuftre da Cidade, & fallando a

compadecidOjaíTim de íua pena,co- todos ,& dandolhes fua bençaô , os

mo dos rogos dos circuníhntes, defpedio, ficando ambos fallando

pondoosolhosnoCeo,aflimaca- em algumas matérias de importan.
vallocomo vinha , & fazendo hu- cia jcercadaconcluíaó de fua Le-
ma breve oraçiõ a Deos , mandou gacia,& de fe tornarem ao Concilio
ao Demónio cm virtude da payxaô dePila, pois tinhaô dado taõbom
deJESU Chrifto, que a deyxaffc remate ao negocio, que foraôman-
livre,& no propno inílantc íc foy, dados : da qual pratica o divcrtio

hum
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hummoço aicyjadodchumâ irar;, zes depois, cahindo cm cair.a de
quepcíiodegeclhosdianccdc N. humâs febres pcrigcíiífimas^ &
P. S. íícrnardolhe pedia encareci* íembrandclhcoprato^quc manda'

dsmente rcnicdio para fcu mal. ra guardar aoMcftreSala, & lan*

LançoulhceHeabcnçaô,mãdan* çando'hehuma pouca de agua dcn.

dclhcciucfefoíre, &: onaõ divcr* rro^ em que miolhou trcs íopas de

tiíTc do que praticava > nem o im • paô ) no inftante que as comco > &
portunaííe mais febre ccufa

;, que bcbeo aquella agua , o deyxàraô as

raô era fua apartou feomoçomuy febres detalmodo,quc nunca mais

dcíconíolado , vendo o pouco fentio em fi fombra delias. Tacs
amor, com que fora recebido, & foraõ as maravilhas que Deoso»^

com as lagrimas ncs olhos fe tor- brouà petição do Santo Legado,^

nava por onde viera; mas o Cardeal que de varias partes de ítalia aco

.

n ovidoa piedade, o tornou acha- diaõ a Miíaôpara o ver,& naòca»

ii;ar;,& tomado pelamaõ o chegou bia ordinariamente pelas ruas a
para o Santo, dizendo, que naõ concurfodopovo, q obufcava^ &'

ccrraíTe as portas de mífericordía quando lançava fua bençaó,lhepu-

àquclle moço, q pelo naõ moleílar^, nhaódtbayxopaó, &vaíOscom a-^

fehia com a enfermidade,q trouxe- gua^dizendo, q tudo aquillo tinha
'

ra,eftandofuaíaude cm ló pedra virtude para deílerrar enferm da»

Deoslhadéírc,& fazero (inai da dcs,&rcítituir a faudc perdida.

Cruz fobre a parce enferma. Obe« —.-«_____________^ í

deceo o Santo aos roíÇfíS do Bi fpo,

& lançando a bençaô fobre a mo CAPITULO XIV.
alcyjsda , no próprio inftante íecí.

tenderão as artérias encolhidas, 5c Dapartida àe Mtlao de noffo Padre
a carne inútil, ôcfem movimento Sàó Bernardo ^ ó- de alguns mi'

tomou hua cor, & alento femelhani lagres ^qnefez no caminko, ãte

te a toda ademais, naóícmefpan. chegar a Pifa, onde o Summo
iode quem canio a olho vio obrar Poníifice efiava,

a virtude de íui bençaõ. E porque

fefaziajànoyte,&agentejqueef> ^^Hegava feotempodaparti-
iava na rua, era tanta j que parecia ^^^da de noíTo Padre Saõ Bcr boíiT^?!
impoíTivel romper pelo mcyo dcU nardo , por ferem jà concluidos os Hs ubi fu.

ia para fe ir à fua poufada , o Car* negócios que oalli trouxeraó , mas
^[j^;^^

.

j

dcal lhe pedio inrtantiílimamentc, o amor da gente Milancza,& o fen fupX
'

quef íTeaquella noyte feu hjfpe- timento que entendia em todos por Pi»>'oreus

de, & em fim o acabou com elle, fua aufencia, lhefazia5 dilatar a Jílb™
aind;quecommuyta diíSculdade, horada partida, & os Cidadaons, Fraftardus

& repugnância do Santo; & quan. & gente principal, comoadevinha-
Jí°'^i^'^^

do fe houveraô de fentiràmcfa, vaô o pou :o q fe lhe podia deter, de hsl^
^

deo o Cardeal avifo a íeu Mclirc indnííria bufcavaó coufas impor.
'

Sala , que tiveífe olho no prato , em tãtes,& inventavaó duvidas^com q
queoSantoccmcíTe, & Ihoman. o entreter: mas como a partida ha.

daífe guardar como coufa de muy. viadefcra!gúdia,chegoucftecom
taclUma , tendo paraíi, que tudo tanta laíiima dos de Milaô,qLicna5
oquencUetocaíTe, teria parte da havia olhos, em que fe naôviífem

'

grande virtude, que o Senhor lhe lagrimas, nem pcífca
,
que igual

dtra:ncmlheíahioemv2Õ cila pie- com a vida dcyxaíTe de fentir efte

dcfa fuípcy ta > porque al.auns me- apartamento; 6c quando o Legado -

O fc
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(c pozaçavallo, &virando»fepa« nhaõ guardadas cm coírpctencia

ra o povo lhe lançou a btnça6,nem das de Milaô j & dado que alli não
dlc fc pode ter ícm ihe ccrrcrcin as tivcííc couía porque k deter a de-

lagrimas dos olhos ^ nem a gente vojaô do povo o entreteve alguns

fcm lançar muy tos íuípircs,& af- dias, nos quaes chegou hum ho-

fim csque ficaváo, como outros, mcm cafadocom fa mulher ator-

queo acompanharão grandepartc mcntada do Demónio, pedindo he
dqcaminho, mollravaô extremos faude, & remédio para cllc mal, &
taes como fe a cada hum dcllcs allcgando que viera em íuabuícaa

morrera hum parente muy chega- Mila5,&fabendo ícr partido, fe

do:fcguiraò.noaIgumerpaçofòra puzcra a caminho com mil traba-

djS muros com cites choros, & lhos que paíTárancllc, pelas diffi-

<3uandona5 puderaõ com oscor* culdadesque o inimigo lhe caufa-

pos, derao eíle oíficio às vontades, va, atormentando a mulher fora do
qac nunca o deíacompanhàraõ, coftumado.ôc detendo os com mil
nem os olhos , cm quanto a diftan- accidentes que lhes fazia vir por.
cia da terra lhes naó roubou a vifta que na5 chcgaífim a tempo. A laíH-

do Santo, q pagava em igual moeda ma com que o h mem dizia cftas

cftes extremos ; & qaãdo chegou a coufas , & as lagrimas com que as

húalto , onde fc perdia a Cidade de acoinpanhavi , moverão o Santo a

vifta, virando os olhos para cila, compdyxaôj junto com os rogos
lhe lançou trcs vezes a bençaó,mo. de muy ta gente de Pavia, que ácíç.

íírãdo neftc termo,& outros agra. joíjs de verem com os olhos algu.

de aífcyçaò,q no dlfcurfo de fua vi» ma maravilha das que ouvira . por
da teve a codas íuas coufas. Tendo fama , o incitavaõ a íe apiedar da*

jà caminhado algum islegoâs, fez qucllepobre homem
, que o vinha

quafi por força tornar os que o a. bufcar de taô longe,

compmhàraó a cavallo , rcnovari M andou N. Padre trazer diante

ào fe alli a força da faudadc, que defiamulher,pe!abocada qual lhe

em Milaô durou muytos dias,ven» começou o Ocmonio a dizer muy •

do fc noroíto de todos huma trif* tas afrontas , notando o de come

.

teza , & defcontentam :nto , como dor de ventagem.ôc protcftando de
gente , que fc vê em diíTercntcs bo • naô íahir por leu mandado d^qucl-

nanças do que jà teve algum dia, 5ç Ic corpo cm que vinha, & outras

da troca lhe vem ao rv)íto hua fom- coufas íemelhantes encaminhadas

bradalaílima docorajaô. Ciicgou todas ao incitar a dcfconfíança
, &

noíTo Padre Saô Bernardo àCida- indignação: mas o Santo que lhe

de de Pavia, que he do Eltadode entendia bem as traças, & conhe-

Milaô, & huma das maisprinci. cia o fim que tirava com ellas, ten-

pâcs, èc nobres dellc, competido, do -as na conta que mcreciaõ^man.

raem antiguidade, & magnificen- dou aos circunlianteSj que Icvaf-

cia com íua própria cabeça, por fcr fem a mulher à Igreja do Martyr
fama fe fundou em tempo, que os Saô Syro, quccftàna própria Ci-

filhos dcífraeleílavaó no Egypto dade,qucredocomeçâr fuás obras

opprcffos com as tyírannias de Fa dcbayxo do amparo deite Santo;

rao : cítà íituada junto ao Rio Ti« mas clle, que via tal hofpcde na Ci-
eiro , & dclle teve antigamente o dade de que he Patrão , & Advoga •

próprio nome, como quer Paulo do,ufoudccortcziacomc!le,tor-
Diacoi^o , & nella íe fizcraõ cantas nandolha a mandar tão enferma co-

fçllas ao Santo , que parece as ti* mo fora, para que a gloria dcífe mi*

.

^
lagrc



l^orc foírefua. O Demónio coma nomeará. Ao que íefpôndco , que
Triunfante de fe ver tornar nafor- fcm duvida o conhecia, Ôc o vira no ^,

ira ,
que fora levado, dando gran- Ceo. QuÍ2 o Santo fabcr dclle â

;

dts rizadas pela boca da mulher cau fa, porque cílando no Ceo fora

di:^ia ( como zombando )
que nem lançado fora,& o Demónio lhe dif-

Sãò Siro o lançara fora de íua mo* fe ( com huma vóz mcyo chorofa>

rada , nem clle tampouco o lança» & dcmoíiradora de temor, fazcn*

na, & cem iíio ajuntava mil oppro* do mil viíagcns no roílo da mu-
brics contra hum & outro Santo, Iher )queelle, & muytos outros

tratando os por nomes diminuti. Confentindo Com Lúcifer, íoraõ

vos de Syrinho,& Bernardino, & lançad s doCeò, & da efpcrançâ

notando de levianos aquclles que de algum tempo tornarem a cllc»

ti haõ opinião de íua íantidade, Dificlhemaiso Santo, fe folgaria

incitando os a que viíTcmopouco de fcrreílituido a cílebcm, quô

eafo que delia fazia , & comocon. perdera, & mettido em poíícda

traftu quer. r ficava de poífe no !u- i^loris^ondeprimeyro eílivera. Ao
gar em que eftava. Somo fe noílo que rcfpondeo ( com voz mudada.
Padre Saó Bernardo do que lhe cu- tí^ndo grandes rizadas de cfcar-

via , & com huma grande ccnfian» nco^ & fazendo momos para o San»

ça em Dcos lhe refpondcosquc n õ to
) que era jà muy tarde para fazei?

kriaô o Marty r Saò Syro, nem cíle tamanha volta, & com ifto fecallou

baOantcs para olançar fora donde fcmfallar mais palavra , por mais

cíiava: mss que onde fua potencia perguntas que lhe foífcm fcytas

íc nao cftcndcíTe, fupprsria a de ncíla & noutras matérias. Veado
Chrií^O;, em cuja virtude dcfampa- íua obftinaçaõ , íc tornou N. Pa.

raria lo^o o corpo de fua ferva Di. dre Saõ Bernardo á fíaa oraçaó , &
toifto,fcpczlogocmoraça5dian' de tal modo afíligio o Demónio,
te de quantos alli eíhvaó, 6c tendo que ao fim lhe fez devxar a mulhcií

gaftadonella menos de ires Cre- livre, &fcmncnhammal a entre*

dos, o inimigo começou pela boca gouaíeumarido, dcyxandoagen.

da mulher a dar gritos aítiílimos, íctoda attonita devertalmaravi-

cha mando íc deíavcnturado, & di. lha ,& o pobre hon:)cm fora de íi,

zendo, que jà tomara de boavon* comogoíiodccoufa taô defejada,

t«de dcíamparar ofício, cm que an. &taôfòra de fua cfperança; mas
tcsefiavataôacafte ladO;,íclhede- tudo fe lhe converteo cm dobrada
raô lugar para o fazer-, & pergun- triílcza

,
quando tornado a fua ca-

tandolhe o Santo a cauía porque ti' ía, no próprio momento, que mct*
nha fua partida impoílibilitada, teoopédcntronella, fe tornou o
rcípondeo, que o Graó Senhor na6 inimigo a fenhorear da mulher >
era amda fervido de fe clie ir da- atormentando a maistcrrivelmen»

qucllc corpo, ondefuaoraçaõ lhe tedo qucantescoftumaVa, & fa-

dava tormento crudcliílimo ; & zendo couías taô temcrofas de ver>

querendo faber deile qucmfoíTeo que o marido cfcolhco por menos
Graó Senhor , por cuja authorida* trabalhoío tornar em bufca do San-^

de íc detinha , diíTequc era jESU to,& pedirlhc o foccorreífe de mo^
dcNazarcth, oqual foracrucifi» do, que o Demónio perde ífc de to-

cado, do ponto o poder que tinha para
Pe guntoulhe õ Santo íc o co. aírombraraquellccorpo,q ficar cn»,

nhccia , ou quando o vira, & tivera cafa fugeyto a tncos trabalhos co-

conhecimento dcík Senhor . cTue mo padecia cada hora.
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Rcfolito ncfte parecer fe tor pionhiDa^mon.ne hmcarKcãomu*

nou a Pavia , 6c fendo jà noflb Pa. Iterem pt/efumas contingere. Em no-

dreS. Bernardo psr tido, oicguio> me de noffo Senhor JhSU Chrifto

& cachou cm Crcmona, Cidade te mando Demónio, c\nç. naõ te

do próprio Eftado de Mi!aò> fun- atrevas de hoje em diar te tocar eí.

dada junto ao famofo no Pado^quc ta mulher j & de tal modo o impof-

hoje vulgarmente fe chama o Pó 5
fibilitou aoraçaõ, & prcccyto do

onde lhe rcfcrio porextcnfo quan- Santo, que nunca mais dco vexa.

to lhe acontecera depois de fua çaõ àquclla mulher íío difcurfo de

partida > pedindolhe eíScaciílima fua vida.

mente pelo fanguc , que Chrifto A f ma defte milagre divuígido

derramara por falvaçaó do mundo, entre a gente de Crem na , foy ter

que tivclíc compayxaó de fcus tra» aos ouvidos de hum homem , que
balhos, & alcançaíTe de Deos intey» havia muytos annos tinha hum fi-

ra faudc para aqueila mulher , pois lho jà grande , atormentado do ef-

fora fua ventura de fer caiado com pirito maligno , que o íazia ladrar

cila. como tâo,taó naturalmente, que

Com brandas palavras o confo- ouvindo- fe fcm o ver , ninguém
louoSanto, dizendoihe, que ti- julgaria fer creatura humana, íc-

vcííe confiança namifcricordia de naò hum Libréorayvofo, quando
JESU Chrifto,& fe foíTc tom a cn» cftà para arremeter contra alguma

íermaà Igreja principal da Cida pcírca:& tendo firme fe em Deos,

de ,& pófto em oraçaô aguardaíTc & no íeu Samo , lhe levou o moço
alIiatéocUeavifar do que fizcíTc. prezo com huma corda, & acom*
Fcytoiftojdefpachou agente que panhado de pcíToas, q-e tinhaS

obufcava^por fer jà perto da noy» maõ ncllc, oqua vendo fe diante

te, & fendo paíTado algum efpaço denoíTo Padre, fez mayores cx.

delia ,fe foy com hum de feus ir- tremes, que nunca , dando ladri.

mãos â Igreja o mais encubcrto dos ta6 feros, qucmettia medo a

que pode, onde gaftou o que ficava quantos o viaô , naô fcm grave fcn*

dalii até pela manhãa em oraçaó timentodoSanto,aqucmdcfcon.
continua , pedindo a Deos faude tentou fobremodo a deícompofi.

perfeyta para aqueila mulher ator- ça6 , & fealdade , que o Demónio
mcntada, a qual fubitamente fe caufava naquelle moço: & invo-

achoufãa,& o Demónio vencido cando o íalutifero nome dcnoflò

daoraçaõ do Sar^to adeyxoupara Rcdcmptor JESU Chrifto, lhe

nunca mais tornar a ella, nem lhe mandou deyxar o corpo de fcufcr*

daravexaçaôcoOumada, ôcaffim vo de modo, que nunca ma is o tor.

Ihoccrtifícou noíTo Padre, man naflc a vexar cm quanto vi veíTci fie

dando a tornara fua caía; mas cila no mefmo inftantc ficou de todo
que temia outra recahida como a ponto íaô,8í reduzido afeusfcn-

paírada,abraçandorelhc com os pés, tidos , de mancyra , q indo à Igrc»

pedia com infinitas lagrimas que a ja íe confeíTou , & tomou os Sacra»

naô apartaíTc de fi com a duvida de mentos , & viveocomo fiel Chrif-
fcur^médio, Òc tanto inftou, que taó,fem o Demónio terouíadiade
clle lhe deo fua palavra, fii hum cf- mais lhe fazer algum damno. Fcy.
crito de fua mão metrido cm huma to cfte,&muytos milagres, de que
nomina , que trouxcííe ao pcfcoço naô temos lembrança , íe partio

com cftas palavras: InnomineDo* noíTo Padre de Cremona,fit chegou
tnmi nojirt JESU Chriíii pTéCCÚ cm breve tempo a Pifa, onde foy

rcce»
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recebido do Pontífice com o amor,

& gazalhado,quc fcmpre coftuma >

Va^ & com geral contentamento

da Corte Pontifical , onde todos
lhe eraõ aífcyçoadiílimos.

CAPITULO XV.

Como nojfo Padre Sai Bernardofoy
mandado por Legado a GuilheU
me Duque de Gafcunha , ó' dos

milagres^ Ó' coufas que no camu
nhofez, & como vifitou Clara*

vai , &fefundou huma Abbadia.

Cl
Uando noíTo Padre S. Bcr-

nardo chegou à Cidade de

Pila com taô fclicc fucceíTo , como
ceve em fua Legacia , eílava o Pa*

pa Innocencio mettido cm mil

pcnfamentos , todos de pouco gof-

to, por lhes ferem chegadas de

França cartas do Bifpo de Xatrcs,

quedeMilaó fe partira para fuás

terras com titulo de Legado das

Provindas que cahem entre os
Montes Pirinéos , que dividem
França de Heípanha , & o Rio Li-

gcr , em que lhe contava como Ge*
rardo Bilpo de Angolima , & Gui*
Ihclme Duque de Gafcunha > &
Conde de Poituoij deraõ a obe.

diencia ao Antípapa Anacleto , Óc

clle lhe mandara por Legado a Gui-

lom Bifpo de Toículano, & Car-

deal Prcsbytero, em companhia do
qual fe tinhaô commcttido mil

infultos > & privado de fuás pro

prias Dignidades a Dom Guilhel-

me Bifpo de Pidavia , homem de

Vida inculpável ,& muy devoto do
verdadcyro Pontificc ; & ao Bifpo

de Limoja, pondo em lugar do pri

.

meyro hnm Clérigo rico , & bem
aparentado^ 6( do fegundoahum
Abbade da Ordem de noíío Padre

Saõ Bento do Moíleyro Dora.

tcnfe, chamado Ranulfo. Comas
quaes novas o Summo Pontiíicc

cftava alteradiflimo , vendo que o
fogo da fcifma quando o apagavaõ
em huma parte , fe levantava com
mayor força etn outra , & tratando
da ordem que teria para fe reme-
diar eíie damno , de voto dos Car-
dcacsfcconcluhio, quefoíTc man-
dado o Santo Abbade de Clara-
val a eítc negocio com o próprio
cargo que tivera em Milaõ, por-
que fua virtude , & authoridadc
eraó bailantes a extinguir o novo
incêndio, que Guilhelmc levan-
tara. ^

Dco o Summo Pontificc conta
ao Santo de tudo I pcdindolhe en.
carecidamétc , que aceytaíTc aqueU
la Legacia por fcrviço da Santa
Madre Igreja, aindaque os traba-

lhos delia foífem taô exorbitantes

como pareciaô , & pois Deos o ef»

colhera para fi , cumpriíTe com a

obrigação que tmha , em fe lhe dar
todo:, naõíónaalma para quieta-

ção da clauAra, mas no corpo, of'

ferecendo o a todos os perigos ,

que vieíTem por confervaçaò da
FéCatholica.

Vendo N. Padre Saõ Bernardo

a importância do cafo, & as pala-

vras ;, com que o Vigário de Chrif.

to lhe encomendou feu remédio,
com a mais humildade que pode
lhe refpondeo , que naó havia para

que Sua Santidade ufaífe de falvas

para huma peííoa de taô pouca con.

ta , mas que achando o capaz de
fervir em alguma coufaà Igreja, o
ma ndaíTe, como filho obedicntiíli-

moqueerà, porque em quanto a

vida naó faitaíTe , naõ falraria nelie

ogoftode a perder por íua caufa.

GratificoulheoPapa eíla vontade

com palavras de muyta honra : &
vendoqueadilaçaò de fuaparriJa

poderia caufar damno no negocio,

odefpachou com muyta brevida-

de, dandolheporcompanheyrona
Legacia ao próprio Biípo de Xa
trcsDomGofrcdo, queoavifjra

O iij por
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por fuás cartas ( como íc tocou tos \ porque por fuabocafaíUva

acima) vifto como fervia de Lcga^ diverfas linguagês taõ próprias,&
do n» própria terra para onde o bem pronunciadas,como fenafcé-

Santo hia. ra em cada hua delias. Difficilméte

DcípcdidocHedoPapa,&Car- a podiaó trazer algumas peíToas,

dcacs , quiz fazer o caminho pela que a acompanhavaó , pelo tremor.

Cidade de Milaõ, para tornar a ver & aleyjaô das pernas i mas tanto

fcus devotos , vifto como para en» que a chegarão onde o Santo efta»

trarem França havia de caminhar va, como fe fora hum mancebo fol-

pouco diftanre delia ; & quando na to , & bem difpoílo , paíTou de faU

Cidade fouberaõ de fua ida , huns, to hum aíTento ,& começou de fu-

como de coufa impoffivel duvida- gir com tanta ligeyreza, comofc

raó^( propriedade certa dos que fora hum Veado, dandoaíTáscnfa»

muytodefejaóhuma coufa) outros damento aos que a tornarão ato*

tendo o porinfallivcl,fedâvaôos mar,primeyro quclhechegaíTcm:

parabéns de taõ alegre nova, & naófcm admiração dos prefentes,

quando fua chegada dcfcnganou & do Santo Abbade , que lhe per»

aos duvidoíos, roda a Cidade íe guntou donde naícéra cm mem»
poz de feíla , com geral repique de bros encolhidos , & fracos por cn-

íinos, & outras mofíras de con- fcrmidade,& velhice, taó grande

tentamenro femelhantes a eítaSjnaõ foltura:ao que refpondeoa mulher^

ficando pcíToa, que deyxaííe de vir que a ligeyreza de quem tinha dcn-

ao caminho pedirthe fua bençaô, troemfi, lhe dava alento para to«

tendo*fe por menos venturofo maroscavalios nacarrcyra, &lhc
quem mais tarde chegava. faltar nas ancas comeílremada \i*

Entrando clle dos muros aden- gcyreza , naó obftante o impedi-

tro com mil acclamaçoens da gente mento de fua aleyjaô. Entendeo N.
popular,& parabéns das Matronas, Padre cm feu modo , que o Demo •

& Senhoras nobres, que dasjancl nioeftavamuydeaííentonaquella
las lhes dizião ; parecia (por íerjà morada,& que para o excluir im«

noy te ) que tudo ardia em fogo

,

portava muyta força de oraçaõ , &
Í)orqucnáo havia porta,nem janeU preces a Deos , pelo que mandou
a de cafa , Onde não houveífe to* aos parentes , que com cila vinhaõ,

chás, ou velas acefas , & outras que o dia feguinte lha levaííem à

muytas pelas ruas, com que foyle- Igreja aotempo quediííeíIcMiflaj

vado a humas nobres cafas , onde & fazêdo«o cUes adim, o Demónio
lhe tinhão ordenado gazalhado, lhe deo tormentos grandiílimos

mais femelhante à devoção , & de- em quanto durou o Sacrifício , na5

feiodosMilanezcs,queàmodeftia, fem grande compayxaò dos que a

& humilde condição do Santo; o viaõmettida em taõlaí^imorosex-

qual no dia feguinte, para lançar tremos: mas tanto que aMiíTafe
fua benção ao povo, fe foy dizer acabou , & o Santo a mandou che«

Miífa , 5c quando jà tornava, lhe garparao Altar, fó com lhe lançar

aprefcntàrão no caminho húa mu- fuabençaõ,& pôr ley ao Demónio,
Iher velha tolhida dos geolhos, & que (e partiíTc delia , lem maisfc
mais membros, em queíemprcti* atrever a lhe fazer damno,a mulher
nha tremores grandiílimos , cau» ficou de todo ponro fãa , na5 fó do
íandolhos o Demónio, que a tra« cfpirito maligno, que a vexava,mas
zia atormentada havia muytos an« dos tormentos ,& aleyi aô das per-

nos , fazendo nciia gtandcs cífcy: nas ,& braços , que até cntaó tive-

th
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xa > ficando à vífta de todo o povo pequena prova de gravidade poder
dando graças a Deos ^ 8c a fcu San« ella encobriros exceíTos ^ que cada
to,por cujos mentos aIcançàratan* hum íentia em íi com a vinda dõ
CO bem. Santo Abbade : mas o que a modef.

Feyto iílo, & muytos outros tia, & rcligiofa compofiçaõ cnco,

milagres em Milão ^ tornou a con. bria^ moílravaõ as lagrimas de con*

tinuar íua jornada^ deyxando em tentamento^fahidas dos olhos de
todos nova faudade > òc não havia todos^ com que davâo a entender o
lugar por onde paífaíre , cujas ruas que lhe ficava n'alma* Nem era me*
não cftiveíTemcheas de gente, que nor o alvoroço do pay, vendo fe

acodia pelo ver,& alcançar íua ben- entre feus filhos y de quem os nego*

ção:& quando entrou pelos montes cios da Igreja o traziaõ tão aparta-

Alpes , q dividem (comohum for» do , éc renovandolhe a preíença de
te muro 3 o Reyno de França de todos fua particularquietação^co-

Itália , os Momanhezes ^ que apaf mo faudofo do tempo que a tivera^

ccntavaõ feus gados por entre a» & laílimado da Legacia , a que era

quelles afperos rochedos , fe vi« mandado, lha tornar a dilatar de
nhão ao caminho com alguns dons novo ^ fe lhe vião algumas lagrimas

de queyjo , & manteyga , & outras nos olhos , fabidas como por def*

coufas accommodadas à terra ;; cm cuydo
3 que miíluradas com a gra*

que vit^iâO;, & asoífereciaõaoSan- ça , Sc alegria natural de íeuro^o^
to com fingular moltra de fimplici- movião a devoção aos fecuíares,

dade , & devoção , pedindolhc fua que até alli o acompanhavão.Gran.
benção >& alcançada , fe tornavão defoy a paz, ôc quietação que
a fuás choças tão contêtes,como fe achou na cara,afiim entre Prelados^

levarão comfigo hum thefouro ri- comofubditos^ porque os manceW
quiffimo. bos empregavaõ íuas forças no fcr-

Chegando depois difto a Fran- viço de Deos,& na obícrvancia dos
ça , lhe foy feyto na Cidade de Be» preccytos da Regra, com tanto fcr-

fançon hum folcmniflimo recebi* vor,queosmaisantígosnãotinháo

mento, íahindo a principal gente nellesqucreprehender, antes vcn-

delia a cavallo grandes duas iegoas do-fe de mais idade , & tempo de
aocíperar, & quando fe houve de habito, como corridos dejheleva*

ir o acompanharão na própria for- rem os mancebos tal ventagem^tra*

ma até a Cidade de Langres,que he balhavão cada hora por fe avente*

fey s Iegoas de Claraval , onde feus jar no caminho da virtude \ & os
irmãos o vicraó eíperar em compa- Prelados tinhão pouco que cmcn.
nhia de outros Religiofos , tempo dar em fubditos , cuja virtude era

que ellejàhia por caminho, &quã. baflantc para governar cada hum
do chegarão a fe ver, elles lançados dclles muytos Conventos; donde
cm terra íe abraçarão com feus pés, rcfultava tal conformidade em to«

naõ havendo quem os dalli levan- dos, que mais parecia Claraval Co«-

taíTc , até que o Santo lho mandou ro de Anjos , que Congregação de
por obediência, & tornados aícu homens fugcytos às piyxocns da
caminho , que gaftàraó cm praticas terra,

raõ fantas , como era a companhia

,

Dous dias depois de fer chegado

chegarão a Claraval ahorasde vcf*» o Santo Abbade a feu Moftcyro^
pcra, onde aquelle Sagrado Con- lhe foy dada huma cartada Con^
vento o eftava aguardando taõ chc» deíTa de Bretanha, a qual com cncai»

yo de contentamento , que n^Q era rçcidâs palavras lhe pcdia^que par^



*fuas terral' alcançarem o favor do nio noíTo Padre São Bernardo hia

Cco ,lhc mandaíTc alguns RcUgio. juntamente com cílcs , mandou à

fos de Claraval , que povoaflcm gente de lua Corte, ôcaoBiípoda-

hum Mofteyro junto à Cidade de Cidade, q o foíícm receber ao câ«3

Nantes, o qual chamou Bufaijo, minho:& quando chegou a lhefal«

onde cila fez grandes defpczas , Ôc lar ,ella fe poz de geolhos , & por*

gaftos de dinheyro , aflim nos edi- forç d lhe beyjouo habito, naó con-*

ficios da cafa, como em compras de íentmdo o Santo , que lhe bcyjaííc

tendas para fuftentaçaó dos Reli» amáo, como ella queria, antes fc

giofos : & como a qualidade da pef- moílrou aggravado de a ver diante

íoa,quclhopedia,& a devoção era de íidaquclle modo.
tanta, que naô admittião cfcufa, Dco íc logo ordem ao Conven-
começou de pôr em ( rdem as cou- to , & deyxando aíTentadas as cou-
fas neceíTarias para deípachar os íasdclle, fequizeraô os dousLe-
Mongesquehaviaodeir, cm que gados partir a feu negocio ao dia

fe deteve algum tempo,fcm cuydar íegumte, mas deteve-os outro que
que na tardança podia fucccdcr pe« lobreveyo de huma pobre mulher,

rigo aos negócios da Legacia; mas natural da mefma Cidade de Nan»
o Bifpo de Xatrcs , que por cartas les, a qual fendo cafaaa^ôc vivendo

do Summo Pontifice teve noticia honradamente com feu marido, o
de fua vinda,& da aumoridade que Ocmonio tomando corpo fantaíiiw

trazia, para eom titulo de Legado co,íc vinha todas asnoytes (ran-

de Utere dar em lua companhia re- to que o mando dormia ) ter com
médio aos ncgoci s da fcifma , eni cila à cama ,& como fe fora hoaiem
tendendo, que quanto maistar- tinha com ella lilicito ajuntamen.

dança houvelTc, tanto mais incura. to, continuando eltes nefandos

vel fe faria o mal , lhe mandou hum amores por efpaço de iás annos

,

Corrcyo , pedindolhc , que dcyxa- íem nunca fe dcfcobrir em coníif

das todas as coufas particulares ía«j nem fora delia a peíToanaicida;

de feuMoíleyro, vieífe remediar mas entrando no feptimo anno, ôc

as commuas de toda a Igreja , antes tocandolhe Deos o coração à mu-
que o Duque de Gaícunha ajuntaf- Iher , fc começou a confundir em íi

fe à fUa opinião outros Senhores de mefma,& ter aborrecimento à cor*

França, com que o Reynofepuzcf- pcza em que vivia, òccom aigumi
fc em perigo de fcguir a parte ícif» ^or do paííado fe confeíTou intcy

.

inatica,& defamparar aobedien- r^mente de tudo, cumprindo a pe-

cia , que tinha dado ao verdade í ro nitencia , que lhe foy dada , & viíi-

Paftor da Igreja Catholica. Tanto t^ndomuytas Igrejas ,& lugares

quceftanova fedeo ao Santo, con. lantos, pedindo a Deosalivraífc

cluindo brevemente o que convi. daqucllc trabalhofo eftado , íem al-

nha , fe foy cm companhia dos Re- cançap o que perícndia,an:es quan <

ligiofos, que hiaõ para Nantes, on- to mais crabahava por feurciTiC •

de o Biípo lhe fez grande recebi- dio, tanto ( por occuito juízo de
mento ,& o acompanhou atè Nan. Deos ) o Demónio a perfeguia com
tes , para dâhi darem volta ambos mayor importunação,

juntos a Gafcunha , & tratarem da E chegou illo a eftado,que orna»
rcdiKçio do Duque G^il clmc na rido ,& a mais» gente da terra o ve.
melhor forma poÓive'. yo a faber, & e!le aborrecido da
Quando a CondfíTa de Bretanha torpeza íe quitou delia , & os mais

foube^da vinda dos Monges ,& co^ tratavaô a matéria conforme a in

clinaçaõ
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clinaçaô de cada hum. Nefte ctiado

cílava a mulher, quando noílo Pa»

dreSaó Bernardo vcyo a Nantes,

& querendo fe partir foy detido

por clí a , que lançada a íeus pés,&
derramando rios de lagrimas , lhe

contou o difcurfo de leu mal , ac-

crcfcentando , que o próprio Dc«

monio lhe diíTera muytos mezes

antes de fua vinda a Nantes, avi.

fando a
,
que de nenhum modo ap-

pareccíTc diante dcile, fenaôque.

ria ver convertidos os amores , &
branduras, com que a tratava, em
cdios , & perícguiçGcns crudcliffi.

mas.

Era ifto hum Sabbado horas de

vefpera , & o Santo por remediar

aqueliaalma, rogou aoBifpoquc

guardaífem a partida paraafcgun*

da fcyra , 6c conformando niílo fc

virou para a mulher, dizendolhe, q
naõ tcníCíTc as ameaças do inimigo^

mas que fe foíTe para Csía , & lan •

çaíTc na cama comíigo o fcu bor-

dão,& ao dia feguinte fe trataria de
ícu remédio. Tornada a mulher
comobordaó do Santo, o Demo*
nioihe fez mil ameaças a noyte to-

da ( mas naõ fe chegou nunca a ci-

la , nem à cama onde o bordaõ eiva-

va; dizendolhe, que pois taò mal

cumprira íua petição na vifitado

Abbade de Claraval , que idoellc,

íicariaõ de vagar , fazendo contas.

No dia leguinte
, que era Domin-

go, fubiooSanto ao púlpito, &
fez hum Sermaõ altifl^mo, como
craô todos os feus , no fim do qual

( como a coufa era publica) tratou

do atrevimento do Deironio: &
comcandeas àsavcíFas cm prefen-

ça dos Bifpos de Xatres , & Nan-
tes excommungou aquelle lafcivo

Demónio, mandandolhe cm virtu-

de de JESU Chrifto, que nunca
mais rocaíTe naquella,nem cm outra
nenhuma mulher , & daquella hora
cm diante ficou fáa, & livre de fua

tribulação , íem mais ver, nem fcn-

tir o efpirito maligno, que antes a

naôdcyxava*

lílo feyto fe partirão os dous
Legados na volta de Aquitania , ou
Gafcunha, a dar remédio aos inful

.

tos , que o Duque Guilhelmc fazia

cada hora cm fuás terras.

CAPITULO XVI.

Emquefe conta quem era o Duque

Guilhelme, &dacaufa por onde

fe começou ajctfma em fuás terras^

com algumas coufas quenõJfoPa»

dreSao Bernardo pajfou comelle»

ENtrando os dous Legados

doverdadeyro Pontífice pc»

las terras do Duque Guilhelmc,

achàraò tudo revolto, & a gente

inquietiílima , aflím com a nova

fcifma femeadâ por Gerardo Bifpo

de Angolcyma , como pelas tyran-

nias , 6í defaforos do Duque, cu.

ja maldade parecia mais de Demo»
mo encarnado, que de homem naf.

eido por via ordinária. Era efte Se

nhor directo SucccíTor, & filho

mais velho do Conde de Potiers

,

& Duque de Aquitania , que hoje

chamamos Gafcunha,& por morte

do pay fuccedeocm fuás terras,

mas naõ em fuás virtudes , porque

levado de fcu natural appctite , &
da licença da idade juvenil, a quem
davaó azas os grandes íenhorios,

& riquezas, que herdara, naõ ha*

viainfulto que deyxaíTe de com-
metter, nem crime, que em fua opi-

nião o foíre,encontrãdo fe com o q
a vontade lhe pediâj & como outro
Herodes , fó por lhe contentar a

graçi de hua mulher cunhada fua,

pofpoílo todo o temor de Dcos,

a tirou ao irmaô de caía , & pofta

na fua , a olhos de todo o mundo a

tinha por amiga, íem haver quem
ie acrcveífc a lhe ir á mão, fabcndo

certo que as admoeílaçcens cra6

íem

Silvâ ílb.

de vita â.

Bernardí.

Beriiar*

dus bonae

vallis ibi-

dem.

Chroníc*

Aquira*

ni£>

Vilhegas

iu vira

Guilhel-;

mi.

Rom.Cc-
turia Or-
dinis.

Belaflo-

reft. in

Chronie.

Moiiftre-

lef. ibidg,

& lUttlti

ali}.
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fem fruto, &o perigo cvidcntií- que a dera f c mo fica dito ) ao B í*

fiiiiC- podcXatrcs. iaítifuadodííaSpcr-

Era homem de fermofa prefen. da ,ôç impaciente de Ihcfcr rirado

ça ,taôgranded£Corpo, que pare- humgauho tâõexccíílvo comoii-

cia Gibantc^ôç como tal era dota- nhanaLegacia^tratoudeícvi! gar

do de grandiffimas forças, taô ami. do Papa , & guiar os ncgoc os por

go de exercitar as armas, que or- tcrmosjqucontcclílt.írcõc onf-

dinanamcnte as naô tirava de íi em trãgcííe a ihc relhtuir a Dignidade

tempo de paz, pelas naó eíiranhar de que o privara. Para itto achou

no da guerra j & como naquelle te- meyo caminho andado na cond çaó

pofe exercitava mu y to em França deGuilhelme, a quem períua iO,

a ordem de Cavallaria, donde Tc que fe tratava de o Citarem para o
tomou motivo para compor tantos Concilio , & o privarem dos '^ íla-

livros de ociolidadesfantaíHcas ^ dos qucpoíruhia, peia» dcmafiâs>

pouco ncccííarios ao mundo, Gui» que alguns lhe impunhaó,aHii ma i-

Ihclme íe preza a tanto delia , que do íer o fautor deita cmprcza D.
nenhum gofto tinha igual a íe achar Guilhelmc Bifpo de P da via , & o
preícnteemjuflas, & torneos, de de Limoya: das quacs notas fcaU

que ordinariamente fahia vitorio icrouo Duque tanto, qc íem fa-

fo,&dizdclleGaudcncio,quecra 2crmaisdircurfo,exciuhioos Bif.

taõ gentil homcmapéj&acavallo posdeíuasIgrejas^Sr porconfciho

armado, que com dificuldade fe doimpio Gerardo Icvan oii a obc»
acharia em feu tempo, quem me- djcncia ao Papa Ljoocencio, a

Ihcr pareceííe em toda frança } & quem tod i França reconhecía,(S( fe*

taõ galhardojuftador, quenodif. guioa parte do A^itipapa Anacle-

curfo dos annos , que feguio as ar- to , com pretcxro de c òrtinuar à

mas , naô houve quem o moveííe da fua fcmbra cem os dciaforos ( oii u •

felia,ncmclledeyxcu de levar feu mados, que lhe authorizava leu

contrario á terra da quarta carrey. Capclíaò,&am,igoGerard ,c; ma
ra. D gr-idadedcLegadO;,que oScif.

Finalmente que em donsnatu» mati^oÂnacletolíicconcedco^(co-

raesfoy Deoscom clletsõ liberal, mojàtoquey acima) 6c fendo talo

como elle avarento em os rcconhe- Senhor temporal, ôc talo Preíidcn-

ccr, & aprovcytar no principio de te do foroíntcrior, a gente andava
fua vida,dado q no fim delia faneaf- perdida , as IgrejiS desbaratadas ,

fe largamente cila quebra, como a prata, & ouro delias roubado,
adiante veremos. And. ndo o Du- & convertido cm ufos profanos, as

que engolfado cm vícios , & pec- Prebendas, & Benefícios vendiaô-

cados terríveis, femlcn branca de fe a quem mais dava , & fínaU

Deos,ncm temer da miOrtc, ajun- mente era hum retrato de ccnrufaõ
tando fe o Concilio de Pila, onde infernal ver as terras de Poetou.,&

hiaô muytos Prelados de frança, Gafcunha.
Gerardo Bifpo de Angoleyma, que O falío Legado por naô haver»'

fora Legado da Se Apofíolicacm quem fe lhe delcomediíTe, & obri-'

tempo dos Papas Calixto, & Ho- garo povo ao tratar com m.a^s ve»
nòrio, ambos ícgundos do nome, neraçaõ, nunca lahia cm publico
cm muyras Províncias àquem do fcm muy to acompanhamento, vef-
Ligcr , ^ por fua dem fiada tyran» tido ao modo íenhoril , & com a
nia,& mào exemplo eftava privado Mitra Pontifical na cabeça, demo-'
•^^^^ Dignidade por Inuocciício^ do^ que tudo fc levava no exterior,

conforme
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ccrforíTC com afcbcrba;, & ald- mcttcndo deoscafíigar a feu mo-

ve za dcaniír.o*Tii hataír-bcmcc- òo , fc msisem lua prcfcnça cha-

cupatío , por ccnfcntimcnio do maííeai a Anacleto Scifmatico ; 5c

Duquc;, o Arccbilpado de Bor paíTandoGaircvimencomaisadian-

dfos, gozando juntamente o Bií- tc>o Dcaô de Bordeos fabendo co-

pado de A ngolcy ma ,como fe fora mo noíTo Padre Saô Bernardo diííc»

ptrmiitidotcr duas Igrejas juntas ra MiíU na Fregucíia do Lugar,

naquclla íórma^comlua authori querendo onctârdeícifmâtico,&

dadc própria. excommungado . fe foy à Igreiâ^êc

Nefte cftado cílavaõ as coufas desbaratou por fuamaõo Altar^cm

do Duquc;, quando os Legados que celebrara, dizendo, que na5

ch(gàraó a fuás terras, & dcten- era bem ficar em pécoufa , cm que

do fe cm Portiniaco , mandarão a tocavaó os da íey ta de Innccencio;

Poy tou pedirlhe licença para o ver, mas Deos,que naó pernriic e aíron*

& tratar com elle negócios de im • tas de fcus Santos , lhe naó dilatou

portancia & ccnvenienres a íeu Ef
lado Quando cí^e recado chegou,

c;^avaprcrenteGuilhelme,& ou-

tros alguns de fua par.ialidadc,

que til haõ convocado hum Con-

muyto o caftigo delta , porque no
próprio iníiante o tomou huma
febre mortal , de que cm poucas
horas chegou ao fim da viJa > gri*

tando, que viaacafachea de De«

cili bulo para a própria Cidade de monios, em particular hum, que
Pidavia ,& ten.endo íc perdeíTe a atraveíTado na garganta , o afoga-

authoridade dcllc cem a vinda de va, & pedindo hum punhal para

tat illtflrcí pencas,fez cem o Du- metterp. rfi, o inimigo lhe naõdco
que,que lhes ncgaíTc a licença para vagar para tanto , porque logo ef»

virtm , até íc concluir o negocio

,

pir^ u com huma sníia terrivcl,dan«

quctmhaõ entre mãos, dandolhcs doa alma a quem na vida fervira>

algumas razoens a feu parecer Gon com admiração de quantos o vi«

clutntcs, por as quatsnaóconvi- raô, & alguma alteração do Du-
nha darlhes audiência pnmcyro. que,a quemiflo píreccocoufaef*
Confcntioo Duque nefte parecer, tranha,&ícm íedeípedir dosLe-
quantcanaòvircmondc oConci. gados,fez volta para Psdavia,com
]ÍGÍc celebrava, masnaò lhe pare- ointrufo»qucíechamavaBifpodel-.

ciaccrtcziadcyxallcs partir, fem la,& dera ordem a fe ajuntar o Con-
lhes dar audiência, por onde íepoz ciliabulo, a que eraõ vindos aU
logo em caminho muy bemaccm- guns Prelados das terras do Du»
pai.hado, levando comíigo o Deaõ que, mais com temor de fua tyran.

cie Bordeos , Secretario de Gerar- ma , que por vontade de fuítcntar

do, & hum Aciprtíie, que fora pof» fcifma.

toro BiTpado de Pidavia , quando Com achegada do Duque fedeo
lar çàraò dellc ao verdadcyro Bif- orde à primcyra SeíTaô de fua ;uta,

poDomGuilhelme:osquacs,como prcfídindo nclla o Bifpo Gçr^váo,
íii os bciín atices fcrsc mandados com feu titulo de Legado; &para
por Conft Ihey ros do Duque, para tratar antes de tudo da clcyçaõ de
in pedirem quaLjuer bom conccr Anacleto,& da legitimidade de leu

to, ^uefequizcífe fazer : &detal Pont ificado,fc levantou o Acipref*

modo azedarão oanimodeGui» lemtrufonoB fpado de Pid via,

Iheln c , que por pouco fe naõ def- levando hua pratica efíudada ,com
ccmcdio cm obrascnm os Lega- mil pôtos de direyto torcidos a feu

dos, como o fez cm palavras ^prp. propoíito, & querendo acoroeçar,

otú
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O tirou o DeiTonio de ftc trabalho,

apoderando íc dcllcjôt atoimen-

-tando ocíB prcfençado Ducjuc, ôc

de todos os mais taô terrivelmen-

te, que em poucas K.oras acabou a

vida em íua companhia,

Foraõ também atormctados ou-

tros vogaes da iunra com tanto cx»

eeíío, que o falfo Legado^ & todos

os mais íc recolherão corridos,

dcyxando a empreza começada

com notável afronta fua; & o Du-

que pcríuadido por algumas pcf*

foas,quedcrcjavaôfeubem, man.

dou recado a noíTo Padre Saõ Ber^

nardo ;, & ao BifpodeXatres, que

fcnaò foííem í ntcs de retornarem

aVcrcomellc,dandolhes elperan-

ça de tomar algum aíTenjo riss

matérias fobre que vinhaõ, que

para os Legados foy huma das

melhores novas, que lhes pudera

vir, por terem quaíi perdida a ef.

pcrançâ de reduzir aqucllas Pro-

vindas ao grémio da Igreja Catho«

liça.

Muybemfey, que alguns Au»
tiiorcsgravjflimosdÍ7cm;, queto-

-dàseOas coufas acontecerão algus

annos antes, eftando ainda o papa

Inrioccncio cm França, pelo qual

noflo Padre S.Bernardo fora man,

dado cm companhia do Bifpo de

Suifon a fallar com o DuqucÀ tor-

nando fe ícm dcfpacho, viera a fc-

gunda vez em companhia de Doni

Gofrcdo Bifpo dcXatres a tentar

ventura; mas tufem désfazcrna

authoridade dos que tal dizem 3

vou feguindo a narraç.ô deíhs
couías, conforme a huma memoria
de maó antiquiííima, que tenho

acoitado ao parecer de Philotco

Monge de Claraval em hum trata

•

dmho , que fez das Lcgacias de N.
Padre Saó Bernardo ^ o qual profe-

guindo a ordem , que tenho guar-

dado , diz , que o Duque fe tornou
a vercom os Legados, & começou
de abrir caminho a (c tratar da con*^

córdia , & reducção à obediência

da Igreja, & tanto trabalhou com
elícoSanto Abbade de Claraval,

que lhe à\í^t huma tarde citando

ambos fós , que de boa vontaJ e vi-

ria cm recon; ecer a Inno^cncio

porvcrdadeyro Paftor da Igreja,

lelhe naô fallafTem na relhtuiçaó

dos Bifp;;s que tinha lançado fora

das Igrefasjinas Como lílo era cou-

fa deíarrezoada ^ ôcoSancoíclhc
moftrouinteyronella , parriraó-fe

hum do outro ícm tomarem con«

clufaócmnada.

ho dia feguinte íe tornarão a

ver ambos, porque o Duque com
toda fua ferocidade rinha particu-

lar gofto de fallar com noíío Padre
Sac Bernardo ;, pela brandura, &
aviío de fua converfaçaô , & pela

modcítia, que tinha no tratar d iS

coufas,& vindo de h umas coufas

cm outras, os trouxe a pratica a

tratar que fc faria liga entre os Se-

nhoresFrancezcs, para o privardo
EOado, permanecendo clícen.ícr

Scifmatico
j & lançando ifto o Du'-

que a modo de graç, lhe diíTc: Pa-

dre Abbade , tratemcs iílo por ou-
tra via , que fe a coufa for p r or-

dem de armas , eílou em mimbem
fcguro, &dos arnczesdos mais,

tanto como deífe habito, que ten-

des veítido. Per cerro Senhor Du-
que(lhctornou o Santo; que naõ
tomaítes taó boa comparação, co-

mo dcfejais o fucceíío, porque nem
vós fois taó voíTo amigo , que ú\cs
onaôfejaô mais j nem o meu habito

taô brando, que antes de muyto
tempo vos dcyxe de parecer cota

de prova.

Tomou o Duque iílo como repo-

fia de avifo, fem cuydar, q o Santo
a diria com outro fundamento, co.

mo depois experimentou, & vendo
que fe Ihcnaõpermittia fuílcniat

os Biípos intrufos , refolveo fe cm
coníervar a màopinian cm que elU»
va , 6c diílc aos Legados, que n.ô

curaíícm
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curaíícmdc tratar iDá is ncfta ma» tfes, que fahiíTe fora doTemplo*
teria. & o cnrrcrivcífe com pretexto de

algum negocio , em quanto cllc a«

cabava oSacrifício. feio affim

o

CAPITULO XVII. Biípo , & no portal da Igreja efti.

vcraó praticando, até qucaMiffa
Como noffo Padre StíÕ Bernardo chcgouao tempo da paz, no qual

converteo ao Duque de Gafcw noíTo Padre Saõ Bernardo movido
nha , & o recenctUôu com algre» por infpiraçaô Divina , poz o cor-

jn,é^ da notável emenda deftta podo Senhor fobrc a Patena^ 5c

vida : tocafe a reformação que com clleíeveyoondc oDUquccf-
jez nos Ermitaens de Santo jlgo* tava , aconipaiihando o a gente to*

Jiwhoé ^^i ruípcnfa no fim deita obra, que
o Santo começava

j, o qual com o
Entidiítímo andava noíToPa- foOo, & olhos inHammados, & ^

,^ d reSaô Bernardo, ^cndodif- fuabrandura natural mudada cm
ferir íanto o remédio daqucHa aU huma gravidade ícvera, & fínal-

& Roma-
"^2 > ^ a reconciliação do Senho- mente todo trocado cm hum rcí#

nus^r* riodeGaícunha, pela qual fazia pcyto mais que humano, ôtreprc*
cciuurijs, inftantiflimasoraçoensaDcos; & ícntador de certa magcftadc extra-

chriííí?* como cUe determinava remediar ordinária , fc veyo à porta da Igre-

na. crte damno com mayor gloria fua, ja , onde o Duque citava acompa- '

&: honra de que tanto a procurava, nhado de íua Corte : & pofto dian*

pcrmittio por alguns dias aquclla tcdclle lhe fallou dcíla mancyra:

obílinaçaô , & dureza do Duque , Saõ tantas as diligencias fcytâs ^tvMtáú%

para q no ponto mais dcfconfiado fobrc voíTa emenda ,(" Duque de ^°"^ '^^^

da gente, fe reconheccflíc melhor o Gafcunha; & tantos os fervosdc s.B"marl
valor de íua Omnipotência. Anda. Deos, cujos rogos tivcfícs cm na- siiraubí

vaóos Legados tratando h ra de da>fendo todos elles encaminha- ^^^^'

rofto a roflo, hora porterccyras dosem provcyto voíTo , que jàoi
peíToas, de curar o que o Duque eníinaaelks, & amim aexpericn.
fazia incurável , achando cada ho- cia, quam poucas efpcrançasícpò»
ra menos caminho ao que defeja- dem ter de voffa emenda , pois de
vaôjôc como noíTo Padre vio, que induftria rcfiítis ao cfpirito , &
as branduras lhe não ferv ião , de. graça Divina , que dcfeja por meyo
terminou fcguir outro caminho de fuás admoeílaçoens allumiaf

muy differentc , ufando da autho. voffa alma : agora vos vem pedir o
ridade Pontifical que tinha, como Senhor o que ncgaftcs aos fcrvos>
Legado , & da que Deos lhe dava, o Crcador à crcatura,o Rey ao vat
comodefcnfor da fua própria cau. fallo, o Principe da gloria ao Du-
ía : & fucccdendo vir hum dia de que de Gafcunha, o Juiz terrível,

feflafclemne,emqueoSantodifi juftocmfuasfentenças,aoRco,fic
fcMiíTa na Igreja principal da Vil- cuIpado,quecmfimlhecahirànas
Ia

I cflando jà àoffercnda , lhe foy mãosdcíuajuftiça, vede fe oquc-
dito que o Duque acompanhado rcisdcíprczar,8ítelIocmtãopou«

de fua Corte vinha para ouvir o co^ como fízcftes atégora a fcus

Officio Divino, & como por rcf» Embayxadorcs, por meyo dos
pcyto da fcifma tivcíTe cíjcorri» quaes vos tem rogado tantas ve-

do em ccnfura de cxcommunhaô

,

zes. Ou fc quereis , fendo hum bi«

advcrtioo Santo ao Bifpo de Xa« cho da terra ^ aífentar campo con*

P tra
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tra G Oco, & vós fó fuftentar a di« Duque de Gaícunha^o que Deos

viíâõda túnica deChnllo ,quc ]u- vos manda no toro exterior , hc ,

4lcos,nc Gentios íeatrcvcrâo adi- qucaoBilpodc Pidavia, qucaqui

vidir no tempo de fua payxaó. Em vedes comigo ^ a quem coiura jul»

quanto noílo Padre Saó Bernardo tiça privaltcs de lua Cadcyra^o ref-

dizia eftas palavras , a gente toda rituais logo nclla,í^ dandoihc b;y-

cíiava polUdc gcolhos, batendo jo de paz, o reconheçais por ver-

fios peycos> &: rogando ao Senhor, dadeyiO Paílor delia igrc)a;& aos

que lhe viáo nas mãos, tiveíTe por que p .r fentcnca injuita tendes

bem de mover o coração do Duque privado de ícus Benefícios , lhos

àp^Zj&concordiai que todos de- torneis a entregar com toda a ia*

Icjavfió. listaçaôpoífivclda voííaparte^cm
E bem íe vio a cfficacia do poder lugar das injurias com que de vós,

6e Deos, & daoraçaõ , com que o & dos voíTos foraõ tratados : Ôc

Santo tinha alcançado rcmcdiopa. aquclles que andaõ aliciados da

ra eftc Principc , porque no tempo obiediencia do vcrdadeyro Ponti-

que lhe diíTe as palavras referidas^ fice, & Vigário de Chriíio, que
começou a fe fazer vermelho , & he o Papa Innocc.ncio , os façais re-

trcmcrcom todo o corpo, como conhecerlhe obediência, & junta-

hoaiemforadcfi , & acabando de ments com cllcs tenhais per Scif-

ouvir as razoens, que diírerajfemfc matico ao Antipapa Anacleto, &
poder ter dircyto, cahio aos pés promcttais de por vós, nem por

doS nto, alheyo de íeu fentido. E outrem dardes nunca favor a luas

pofto queacodiíTem os feus aolc. coufas^ nemconícmirdcs darem-
vantar,ellcfedeyxou cahir outra fe cm voíTas terras à execução le-

vcz, lançando cfcuma pela boca, trás expedi Us cm íeu nome: &
& fazendo extremos grandiíIiJios, quanto so foro intcnor íareis o
porque a virtude de Chriílo noíío que vos Dcos allumiarj& vos man»
Rcdemptor, & fua prcfença Sjcra- darem os Conf cííorcs , que Dcos
mental, obrava nelie como cm ou. deyxou na terra para Juizes das

iro Paulo , quandocom mayor fu« confciencias.

ria períeguia a Igreja Gatholica. Tal vigor teve cfta f-ntença do
Quando noílo Padre Saô Bernardo Cco dita pela boca de noíTo Padre

o VíO no chiO tão outro do que Saô Bernardo, que fcm replicar a

coílumavaler, chegando fe a cllc coufa nenhuma delia deoo Duque
com huma authondade fobcrana moftras de a querer cumprir, &
Ihedeocom a ponta dope, dizcn- chegando fe ao Biípo de Picílavia

dojqucfelevantaíTe, & déíTcten- lhe dco paz no roí4o,& tomando o
çáo à Divina ícntença , ouvindo pclamaô , o levou dentro á Igreja,

nclla o que Deos lhe mandava cum- reftituindo o cm fua Cadcyra com
prir. univerfal goíio da gente ,& de nof»

Lcvartou fe o Duque ajudado fo Padre Saó Bernardo, por ver taõ

dos circunltantcs , & tornado em deprcíTa cbrar a Divina Miícncor-
fcu acordo,com a cabeça inclinada, dia naqueila ovelha perdida* Fize*

os olhos poílos em terra , & tudo raõ-íe com folcmniíiimosjuramcn-

p mais reprefcntando humildade, tos as rcnunciaçocns da ícifma , ôc

& obediência , coufas bem fora da obediência do vcrdadeyro P^ítor,
íua natural inclinação , cftcve s|« Vindo o Duque fcm nenhuma rc-

guardando o que noífo Padre Saô plica cm quanto o Santo lhe man-
Bernardo lhe diria , oqualihcfal- «lava, & wnuaffcyçaó iheiomou
}pu ncíia fórina. daquclic
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dsqucllcdia em diante^ que naó fe dos cftcs males ;, a quem fc tirou O

pedia hua hora apartar de íua con. ArcebifpadodeBordcoSj&otitu-

vcrfaçaô^ tratado ncliacoufasmuy Iode Legado ^ficando reconhecido

outras das paííadaS;, & conncçando por cíTc , D. Gofredo Bifpodc Xa-
a ^pftar das cí pirituacs , para onde trcs,em nome do Summo Pontífice

Deos o encaminhava por meyo Innocencio^contra o qual fe come*

das adítoeftaçocns de noíTo Padre cava Gerardo de armar por outra

Saô Bernardo, que entre outros via,quepuderacaufar inquietação

lanços de convcrfaçaõ lhe diíTe na Igreja , fc Deos lha naó atalhara

hum dia , fe parecia a S. Exccllen- com Tua varadcjuftiça ,demodo,
cia,quc tinha cumprida bem a pro« quehuma noytc foy o Scifmatico

nicíTa èc lhe mofírar algum dia o Biípo achado morto cm feu Icyto,

leu habito, menos fácil de vencer, inchado,& denegrido em fórma>

que hum arnéz trençado. Goflcu qucbcmrcprefentava o corpo on-

muyto o Duque defta lembrança, de poderia cftar íua ai ma, & enter-

& quaíi cem hum modo de profc rando-o íeus parentes em hua Igre*

cia do que lucccdco dcpois,lhc rcf- ja com apparato de Bifpo , o Lc«

pondco. gado proveo logo ncftc cafo , man»
Por certo Padre Abbade , que o dando o defentcrrar, como Sei!»

fenti taô invencível, quanto naó maricoexcommungado, & darlhc

cuydey qucfoíTecoufa alguma, das fepultura em hum monturo, coufa

que Deos creàra na terra , porque que fez terror aos que o viraõ taõ

todas as mais ;, quando chegarão a poucos dias antes mandar omun-
muyto, pudcraõ abrandarmc as do,&entaó fcpultadocm compa-
forças do corpo , & nenhuma fora nhia de bruro<;«

dclie , tirarmc tâo facilmente as á^í A todas eftas coufas dava o Du5
vontade, aindaque ( feme hehci- que o favor que lhe mandava noíTo

tofallar) opreçoqucnaquclleinf» Padre Saô Bernardo, fem replicar,

rante a car.çou meuentendimertc, nem pôr efcufa em nenhuma delias,

nem vós foíies o que me vcnccflc?;, nem trazer o pcníamento occupa»
nem vcíTo habito o que me parece o do cm mais , que no q lhe convinha
invcncivcljm.as outra coufa mayor, para falvaçaò de fua alma ; & tanto

que o Abbade de Claraval , que cu valéraõ com elle os dias de convcr-
cntaó foubc fcntir,& agora naó ícy íaçaó do Santo , & os confelhos ,

explicar, & fecom hábitos fc ad- quenellelhedco,quelogofoymu-
quircm tacs forças, para as n inhas dado cm outro homem , defaggra-

ferem invencivcis , determino tro- vandoos que tinha oíFerídido , rei*

carasarmasnellc,&amim noquc tituindooalheyomallevado, re-

vós quizerdes , que fcmpre ícrà o laxando alguns tributos , com que
que mais me releve* tyrannizava fcus vaffallos , & rcfti»

Nefícs colíoquios , & outros tuindoasfuas terras, & fazendas
muy cfpirituaes gaílou noíTo Pa. amuyros.qucpor lhas haver dcf*

drc Saô Bernardo muytos dias, cm terràra de fcus Senhorios,

que fe concluirão de todo ponto Tratou com o Santo de fua con-
es negócios de fua Legacia;, na for- verfaõ , dizendo, que determina-

ma,qucícpodedefcjar, reílituin- vatomaro habito de Religicfo, &
do os Bifpos a fuás Dignidades ,& pedindolhc ncíle particular confc-
defícrrando delias os intrufos, cm lho,& ordem para o fjzcr, clleo
particular a Gerardo Bifpo de An- incitou a efta cmpreza, louvando
golcy ma, principalAuthor de to. taõ bons propofitos ; mas como

'^ - P i
j p^ra
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para quietação da fcifma convinha Viíitavaõ^fc muy de ordinário

por cntaó fua prcfcnça , foy de pa. " com cartas , por meyo das quacb fc

rcccr.quc gcvcrnaíic feus liíiados, traravãO;, & rcfolviaô as duvidas

nt a Igreja tsr quietação , & fuás de ccnfcicncia , em que Guilht Ime

terras mais repoufo doquecntaò feviaembaraçad ,approvandolhe,

lhe dcyxàraó os Conciliábulos, & ou reprovandolhe as detcrmma-

junias dos Sciímaticos Ncltc pro- çoens , que occorriaõ a feu pcnfa»

^poílioficcuo Duque, quando os menio^com a prudência, que em
Lcgado.síeparciraõdclle,conten« tudo tinha,

tes do fruto de íua jornada , fícan* Dcíie modo correo o Duque al-

do clle íaudofiííimo da brevidade guns annos , atè à morte do Sum-
com que a tratarão, porque feu moPcntificeInnocencio, queven.

gcíionaõcra outrOifóra de tratar, do tirado o impedimento da fcif*

& praticar femprc com noíTo Pa. ma ,&a Igrejaquieta, fc foy ter

dre Sao Bernardo , a quem dcyxa* com hum Ermitão de vida fantiffi-

rcmos ir para feu Moíleyro de Cia- ma , a quem confcíTou geralmente

raval, por tornar ao Duque de Qaí- fuás culpas com íinaes de contrí-

xunba , que como hum Saô Paulo Çaô maraviIhofa,cm penitencia das

rccompeníava a vida gaftada em quacs lhe mandou repartir a po-

maldades, com obras memorias, bres tudo o que tinha livre do
& continuo arrependimento das Morgado,& trazer em lugar de ci-

culpas paííadas , pedindo perdaò a licio hum pey to de armas ao caràó

Dcos com lagrimas continuas , de da carne, para q i hc ícrviíTc de pe»

maneyra , que o Paço , onde antes na , o que no tempo de fuás diíTo»

fe viaó homens facinororos,& def- luçoens lhe dera tanto contenta»

almados, & feouviaó juramentos, mento, accrefcentando mais , que
& blasfémias contra Deos noíTo fefoíTevercom oSummo Pontifi-

Senhor,& feus Santos, & ondeie cc, &cumpriírc qualquer coufa ,

raõ gaftava o tempo , fenaô em jo- que por elle lhe foíTc mandada. A
gos , & ofí enías de Chriíio , agora tudo moíirou o Duque bom roílo,

trocado em melhor forte, tudo & deo execução ,fem faltar nada,
craõ pobres , a que fc davão largas porque ido a feu Paço , fez repar«

címolas : nada fe ouvia , que foaíTc tiçaô de tudo quanto tinha ,& vefw

a mcdeíiia , nem fegaftava o tem- tindo fobrc a carne o próprio ar-

po, fenaò cm obras de piedade. ncz,com que antes vencera tantas

Quem vira aquclleLcaõ indómito batalhas, fechado com humasca-
dcGuilhclmc ameaçar taó poucos deas por maô de Oííicial, para

dias lentes oCcoEmpyreocomfo. que o naópudeíTc facilmente tirar;

bcrbaLucifcrina, & o notava ago« fc partio para Remes,onde eftava

ra taõ outro do que jà fora, com celebrando Concilio o Summo
huma brandura de Cordcyro, bem Pontifice Eugénio , difcipulo de
diífcri feraqucla mudança obrada noífo Padre Saõ Bernardo , que en«
por virtude Divina, òc com parti- taõ prcíidia na Igreja de Deos, &
cular vigor do braço Icbcranodc chegado diante dclle,fe lhe lançou
Dcos : porque a modcflia , & bran- aos pés com admiração fua , & de
dura de rcíío Padre Saò Bernardo todo o Concilio, quando foube»
Tc debuxou taõ bem no Duque, raõ quem era, & o viraõ cm taõ
*que vendo hum,& outro, era cou- diíFerente tra;odoquea fama prc-
fa muy íacil conhcccllopor feudit goava; & dadoqua o Summo Pon-
cipulo, lificc no principio duvidaííc de fua

convcr-
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convcrraõ;,& otratafic comafpc* riocon)batC;, & cllcs o quizcíTcm

rc2'a, ncíTo Padre Sâ5 Bernardo lomar por íeu Capitão, ficou de

fahiopor fua parte, como quem fa- todo ponto cego ,&coma ccgueyr

bíaaobra dis mãos de Dcos, & ra vendo a caufa delia j mas doen-

íez com Eugénio ;,
que lhe fallaíTe do^fcdopaíTado, & promcttcndo

cem mais brandura, &lhc dcílca no futuro emendajhcfoy logo tcf-

fcnitcncia neceíTaria, poislha vi» tituida a viíia.

rha a pedir com tanta fubmiíTâõ. Fezvolraa jcrufalcm, & mctíi-

A trandoufc logo o Summo Pontí- do no coração do defcrto , paíTou

iíce, & lhe mandou
»
q cm fatisfaçaõ alguns annos em perpetua contem-

de íuas cul pss , foííe viíitar a Cida- plaçaó , donde por inípiraçaò Di«

de Santa de Jeruialem, & fc con« vina vcyo a Hefpanha a vifítaro

fcíTaífe ao Fatriarcha , a quem clle corpo de Santiago de Compoitel- •

tinha commedido luas vezes, & Ia, & tornando íe a ícalia.naômuy

G que com elle fizeííe , cllc o havia longe da Cidade de Pifa , nas bre-

por confirmado. lihas de Livallia achou huma cova.

Com iílo fe partio o Duque para oiide continuou com fua penitcn-

]erufalem,quc entaô eíiava em po« cia coílumada : à fama da qual fc

ccr de Chriítãos , confultando pri- li.e ajuntarão rouytos diícipulos

,

n;eyro com noffo Padre Saõ Bcr- & outros Ermitaens , os quaes vi»

nardo alguns íegredos d'alma , & viaó cm algumas ferras perto da-

com lagrimas de hum, & do outro, quclla , com que veyo a fazer hu.
fc defpedirão , encomendando fc a nia Communidadc ordenada : mas
Dtos, que o guiou nctfa jornsda como a grandeza de fua pcniten.

da terra , para naô perder o cami- cia foíTe dura de imitar , os outros
nhcdoGeo, onde lhe tinha guar- vieraô a fc enfadar de fua compa*
dada exccllentifíima Coroa. Chc* nhia,demodo,queeÍ}ecsdeyxou
gsdo à Santa Cidade,& abfolto pe- com lhes dar primeiro d'entre cllcs

lo Patriarchade fuás culpas, fere hum Prelado qucosgovcrnaírc. 5c

coireo afazer vida folitaria em hu» ícíoyamorar em outras partes,

Oia Cclla, aonde a fama de fuás vir- onde Icz alguns Moíkyros , tra-

ludcs chegou ao fazer conhecido balhando por reduzir à obfervan-

no mundo , por onde fcus parentes cia , & guarda de fua FrofiíTaõ os
iiveraõ noticia delle, & o impor* Ermitaens ds Santo Agoflinho,
tunàraõ de maneyra, que vicíTc go» que viviaómuy outros do que no
vernar fcus vaíTallos , & remediar principio começàraõ,& favorcccn*

a deftruiçaõq fua auíencia caufa- do-oosPontificcsAnaílafio,&A*
vanas terras de Potiers,&Gafcu- driano IV. fundou cm Pariz, &
nha, que lhe convcyo mudar aficn- Mompilher dous Conventos dcfta

to,&ir íca lugar, ondeonao CO» Ordem.
nheceíTcm , & defpcdido do Parri* E recolhido a huma brenha cha-

archa , fe paíTou a Itália , determi. mada liltabulo , junto d k Villa de
nado de acabar fua vida em algum Duriana , com humdifcipulo feu 9

lugar folitario; & fazendo íeu ca» per nome Alberto, deo íua alma
mmho junto a Luca, Cidade de íantiílima a Dcos em fcis dias de
Toícana, achou Os Lucenfcscccu- Fevereyro do anno de Chnfto de
pados em combater hum Forte de 1 1 f6. tendo antes de fua morte,&
léus inimigos,& como levado da depois delia refplandccido com in-?

experiência , & inclinação miUtar, finitos milagres ,• & como foy rcf*

lhes advcrtiircadcfordcquchavia tauradorp cc Fundador principal

P iij da



if4- LlV%0 SEÇV^T>Q
da Reformação <áos,trfritacns^de & comcçoii de enícndcr no.govcr*
Santo Agcíiinhoj fícoucm Fcan^a. no da. Caía., l^e vieraõ- fâliar Icus
coílurae dclkes ch^niar (Quilhei irBfiãas Guido,^ & Gerardo > em
^)ifta«.,dcvecdoeíiaho^ua^aD£Os companhia de GôCrcdo Í€6iTÍQ>
como principal Author àc todo que era Prior da própria Caía, &
obcm^&fcgundariaíBcncc anoíTo com cfficacilllmas razoeos ihcs
Padre Saó Bernarda ^que foy o mofírârae^aíi faUas, que pi^dcciaõ
indJrumento que Dcoíí tomou pa- es Rcligiofos

_^
pelo mào gazalha»

raacoaveríaõdcfte Santo, & vir do da Caía
ji & pda ciireyte2a das

cpmcirbailluflrarhúa Ordem, que oiiicnaí», pediodolhe iaftar^riíE-

tanto Ittftufctcro dado na Igreja de luamcnte^que déffc ordem a íc mu»
Dcos ,: por cujo rcfpcy to me alar- dar o Moírcyro a outro íitio mais
gueynarclaçaôdcfuascoufaiihum accommodado, que ficava pouca
puuco mais da nceeíTario , como abavxo do primeiro , contra a par^
couíà que também convém a noíTo te Oriental , junto ao Rio Alba ,
ipíhtucc» moftrando que na capacidade, &:

^___
grandeza dclle Te podiaâ edificar

cafaSr accomaiodadaií ao numero
CAPITULO XVI

I

L da gente que jà havia , & a muyu
que cada hora vinha pediro híbíto.

Como noffa Fadrt São Bernardofe aquém naô era jufto negar o eami»
ísrncn a Claraval ^ ér mudou o nhodaíalvaçaõi por falta de mo-
Moj^eyraaofitra parte mais accÕ» radas , em que fc agaz^lhar. Parc-

iT^úáaàâ^ &defetí edudo fchteos ecoao Santo na primeira viílabura

Canures, com a relação de d* pouco de fneccíí ária cila petição,

• guns milagres , quefez nejie tem' & mais nafcida de curiofidadc,quc

fo, de outra coufa, porque media as

caías ,& officinaíi conforme a po«

Gundi- ^'^''^líi dcíejos grandiífimcs da breza da vontade ,& humildade
laivusà 1^^ quítiaçaçaó , & repouío de Religiofa ; na medida da qual lhe

vítlV"
Ckiravai , fc veyo noíTo Padre Saõ pareciaõ demafiadamente fump»

Btraardi. Bcmardo recolher em Claraval, tuofasaqucllas, cmqueviviaô, ôc
Bcrnar- tendo psTa fí , quc OS negocios da affim lhes refpondeo , que a expe»

vlíiislbu Igreja eíiavaô de modo, que tinhaó riencia dos cxccífivos trabalhos ,
bem. pouca ncccflldade de íua prcfefíça, com que chegarão a fundar aquel-

teuihi ^ os Rcligicíos vendo o prefcn- le Mofteyro, ihe cníinaria quaes
catmini- te,^^ cofiitfpcranças dc fc uaõ au- pudcíTcmfer os que no edifício do
^^^ v^ fa3tarir;^is dei) es, tudo lhes pare» ícgundo padeceriaó , pois quanto

cumGui- cia ciic^o tíc quictaçaô, & contcn- maycr , & maiscuílofo o queriaõ,
iheimo. tamcnro, porque no retrpo que an» tantomayores 3 & mais intolera-

d4v4 cmcompanhia do Papa , fui- veis feriaõ os enfadamentos de fua

p£^ tatido , que o coníirangcriaô.a fundação : & além dcíles ( que por
ler Biípo ci'algcma Igreja , ou a to. trabalhos de caía fe naõ cfíimariaõ

mar Capclio de Cardeal , com que cm tanro ) era matéria de fufpcyta,

O ficaíícm perdendo , andavaô em que davaô aos fccuLrcs, pois lhes

contmuos icrt.orcs, achando quaU haviaõ de conceder ferem homens
q^of occafiao pouco fegura a íeus de pouca coníideraçaó nas coufas

dcícjoíí. que emprendiaô, pois eomeçavaõ

Depois que o Santo fc quietou femmuytas preparaçocns obrataó

do grande crabal^ do caminho^ cuíloía 3 ou que tinhaó tanta copia

de
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tícdinheyroentheíourado^cjue pa- houve peíTcu, a <5ucnvnaó CQi^bçí»,

sa lhe darem vaíaõ andayap mu* U parte do contcntaiiienío íic^

dando paredes^ Todas a^. quaes, Mougcs , Sf k lyaó qSczççí^ÍIç^,

eouías eraô taô pouco certas qoaio d^r ajuda para as obras , cada Huca
çllcs fâbiaô , poiS nem os movia h- conío^me a poffibilidadcdcfuâs ri»,

viandadC;,nem lhes fobrav^dinhey <jí*çsas. M^s o Conde Thcpbaldç^v

TO ) fcmo qual era impoífivcl cgídc- pçnjjieyro Fundador de Claray al^j^

çarcm-fc obras de tanto pczo. Ge- ^ Seijhpr d^quella terra > cxcedeo

rardo > queera Ccllcyreyro da Ca- piíio p modo , ( fe ha exceder mq*.

U. , & homem, de maravilhojfa prii-; à^i\z^ cpu,faí^ à^ Ocgs ) porque^

dcecia aílim nas coufasdogovcr- com maôíibcraliííimaoíFcrçccQaqj

ro temporal, como nas do eípirito, 54íUP Ab^cje vo^ as dcfpezas da

vendo a tibeza com que o Santo a» o.bra , & n^andoy viç o& mcjiiprcs^,

ced ia a cftc negocio , chcyo de íin Oiíxcnt^ de £o4a França ,com tanp,

guiar confiança em Deos, lhe diíTe, ip fervor, 6s vontade, que em pou-

qucnao crajuílo reparar nos jui* cos anãos íe deq a ukinia maõ à
20S da gente pouco verfada nas obra com a grandçza , &{ mAgnifi^*,

CQUÍas da Religião , à conta de im- cencia
^
que fç vè no tempo ^à^CXf^

pedir com elles hum bem taõ grau- ra;,dâncioostamoíoscdiíicioSj,che«

de, como era preparar recolhi- yos de antiga mageftadc, indicio^

«icntos , onde fc falvaííem almas; Ôc da grande devoçaç,^ piedqíoanií^

quanto aos gaftos da obra , naô te» mo daqueile illuílrc Conde, cuja

Uiia o cxceííb dclles , porque <ie. alma goza no Ceo do premio , que
fua boca lhe ouvira muytas vezes cm ícmclhantes obras Ihç adquiri-

dizer ,!que nas enjprczas dos fer- raõ em quanto vivia na terra,

vos de Deos , eraõ os thcíouros Mandou também (ua cfmola pai

mais certos, que cm todas es ou* ra cftaobra hum r.iobrc Senhor, na*
trás, por fer o meímo Senhor De- tural da Cidade de Languedoc,ca-

poíitario dclles , $c tal , que punha beça da Província j que cm França

de caía quando importava ; cm cuja tem èftç nome , movido pela fama

confiança lhe pedia, que danioidc das exccllcntcs virtudes de noíTo

mão a todos os rcceyos , & dcfcar- Padre Saô Bernardo , & por huma
regando fobrc Teus hombros o pezo grande maravilha , que em fua au-.

daqueile negocio, lhe conccdcire ícncialhe acontecera Í6 por obedc%
fomente a licença para começar, cera feu nome

^
porque fendo por

que com cila teria riquezas para enfermidade dcgotta tolhidodas

fazer outros edifícios mayorjes. pernas, & impedido de modo, que
Quando o Santo vio fua confían. fenaô movia de meyo corpo para

ça, & o Canto zelo com que Te mo. bayxofcm dores crudeliffimas, &
viaõatalempFeza,pcndo acófían. ouvindo a fama dos milagres , qucf

ça em Deos;, lhe diíTe, q fizeíiem ni. noílo Senhor obrava por intcrceC^

ftooqbemlhespareccíre,ordená- faódoSantoAbbadc de Claraval,

dotudodamaneyra,que convinha tomou tanta fé comcllc,'que cm
à fua reputação , & bom exemplo, hombros de homens fc fez levar de

Grande contentamento houve fQa terra caminho de Claraval com
cm todos os Religioíos de tal li- trabalhos, & dore^grandiiTimas,

ccnça , pela neceílidadc grande quç todas as quaes vencia a fé , que ti.

padcciaèdegazalhadonacftrcytc» nhanoSanro, &aerpcrançadcfeu
za das ofíicinas, &fabcndo»fe pela rcmedio :ík indo ncfta forma, lhe;

terra a novadciia mudança, naõ íahíphun^hpiiiçin ao caminho, ^
^ comca
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começando a praticar anibos , lhe to os tinha , que no mcyo dcftes

vcyo a perguntar a cauía de fe pôr cu ydados das obras ^& de muyios
a clle com tantas dores, comopa- ouirosannexos ao cargo Abbacial,

dccia \ik fabcndo feradcvoçaòdc que povernava, gozava de tanta

noíToPadreSaô Bernardo, &ode- pa2,& qujctaçaò de entendimento,

fejo de faude , lhe diíTc , que em no- cojdo fc não na cera para dar conta

me do próprio Santo lhe mandava, detudo;&eltava muy de ordina-

que naó paíídffe adiante cm fua buf- rio recolhido na fua CcMa fem ou-

ça , porque tornando íc a caía , ai* trás armaçocns mais cuíioías , que

can^ariaaíaudc, ôínielhona, que humas cíicyras de labila , ôcalim.

dcfc)ava, peza ordinária ,qiíCcoíiumavater

Ouvindo o enfermo cfías pala» cm todas íuí>scouías,& allirepar-

Vras ditas com tal cfíicacia , ík au- tia o tempo , hora cm penetrar os

thorizâdas com o nome de noíTo Ccos com a orarão , & meditarão

Padre Saó Bernardo , por nao con- Divma^hora cm ler pelo Texto da

trariarcoufa, que fe lhe mandava Efcritura Sagrada , donde tirava

ncUc;, fez logovcita para onde vie- matéria para íe afervorar mais no
ra , & com cila fc lhe começarão as amor Divino y cm particular na li

.

dores a mitigar, Ôcícfcraõabran- Ção dos Cantares de Salamâ:),

dando de mancyra , que quando porque como clíc de feu próprio

chegou a fua caía hia perfeytamctc natural era brando, &: de condirão
faõ , ôc livre dagoita , que antes o fuavifíima, ^x ícu entendimento de •

tinha aleyjado. Quando fccllcvio licado fobremaneyra , & aquclla

r taófcmcuydar}reAituidoàpcr- obra toda fcjade branduras ,& a»

fcyía fíiude pelos merecimentos de n^orés fubtihflímos , ditos ao mo-
noíFo Padre , & foube as obras cm ^o paíloril , entre Dcos , & a ala.

a

que andava occupado na mudança ^^c o bufca , conformava a lição

do Moftcyro, lhe mandou huma delia com feu entendimento de ma-
Citta cHca de grandes agradeci, neyra

, que nuca a tirava das mãos

j

feentòs, & huma boa efmola para recendendo íe tanto por cfta via

dcípezasdo novo edifício, que o noamordoCeo, q vcyoatomara
Santo accytou ,

pelo não privar do pcnna,& compor o q meditava ncf«

merecimento, que niíto alcançava te livro , cm modo de Scrmocns
para com Deos , & das oraçocns, doutiífimos,& chcyos de tanta fua •

que continuamente fe fazem na» vidadc para o entendimento que os
quellc,& nos mais Moftcyros de penetra, ( fchamuyrosqucirtoal-

noíFa Ordem , por íeus Bemfey to- canccm ) çue muy tíbio lerá o ani«

rcs. mo, a quem fua liçaõdcyxcdecau-
Com eíhs,& outras címolas íe. íar grande devoção , & defejo de

melhantcs, cm particular as do amar a Dcos. E como tudo o que
Conde Tbeobaldo, fe accrcíccn* compunha era de pura contempla-

tou muyto Ciaraval,& muy to mais ção , & didado por hum juizo tão

com a virtude do Abbadequeti- delgado, & cortefaõ ccmo o feu

nha, por cujo rcfpeyto lhe vinhaó foyj importa àqucllcs que Icm fuás

todos eíks bens , porque a quem obras , imitarem as que cllc fez vi«

Dcos tinha tão mimofo,nãolhe po- vendo, fe quizcrem tirar provey to
dia faltar nada, nem fcnega5 nunca de lua lição :& eíiudar p reilasdc
riquezas, Ôcthcíouros da terra, a mancyra,quevãoos olhos na letra,

quem tem trocados os feus pelas & o entendimento tão levantado
cípcranjas do Cco , como cite San- delia , conao citava aqudlc que as

compunha. O
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Oquemoftrou bem o gloriofo peííoas , que confultavãofobrcif-

Doutor, & lume da Igreja Santo torvados jui20s do que feria, &
Thcmàs de Aquino, quando os l^uns aíFirmavãofcropilaçâo, ou-
Religioíos defoífa Neva , pouco troscoufadear , fcntindo a pobre

antes de íua morte ( que foy na rnuihcr fó as dores ,& enfadamen-

propria Caía) lhe pedirão, que ex- tos de que eftas filofofias â não li-

pu/cííe CS Cantares, defdeolugar vravão.Evendoirfeumalemcrcf-
onde noíTo Padre Saó Bernardo os cimento, fe veyo a Claraval,& dco
deyxàra por acabar quando falece, ao Portcyro conta do trabalho, a
ra ; aosquacsellecomííngularmo- que vinha pedir remédio, rogan»
dcíiiadiíTe: Naó feria menos lou. doihc fc compadeccire delia , &
vor de meu entendimento ( Padres acabaflccom o Santo Abbadc, que
chariíllmos ) chegar a entender o a não deyxafle partir fem parte dos
cípirito,&fubtilcza, queS.Ber bens que ufava com todos. O Por»
nardo teve cm fuás obras,que atre tcyro movendo fe a piedade da po-
vimer to, & temeridade profeguir bre mulher, fe foy ao Santo, & lhe

com minha rudeza, onde cllc fal. dco conta do que paílava, accref-

tou, por lhe faltar a vida. Nem centando alguns rogos , conforme
cuydcis que permittio Deos fem ^ doente lhe pedira. Levantou o
myfterio , ficar cfta obra imperfcy

-

Santo as mãos , & olhos ao Cco ,

ta , porque a deyxou na terra , co« rogando cm feu coração por aquel*
mo húa figura principiada de mão ^^ neccílídadc : & no rocfmo inílan-

prima , que os outros Pintorts te foyallumiada a mulher, que ei-

vem para fe admirar, & nenhum tava à Portaria , de modo, que
para fe atrever a lhe dar a ultima quando o Portcyro veyo comrc-
mão; nem pareciâo minhas pala- pofía,jàcftava livre de perigo,&
vras , & fentenças entre as de São lançada a fcus pés lhe começou a
Bernardo, fenaõ fuzil de cobre dar as graças de fua faude : cíianda

mettido em cadeadeouro, oufí- hum maravilhado da virtude da.
gurade aprendiz cm paynel ccmc- quella Gafa, & outro at onito de
çado por mão de Apellcs. ver a graça Divina taõ prompta a

Dcftas humildes palavras de obrar maravilhas fó com hum le«

Santo Thomàs , cujo entendimen. vantar de olhos de noíTo Padre Sa5
10 foy hum rayo , ante o qual ficão Bernardo , a quem as neceífidadcs

todos os grandes de menos luz, da Igreja Catholica,& o trabalho,

podemos colligir qual feria o de cmqucaícifma de Anacleto o pu.
noífo Santo ncftas,& nas mais obras >iha , dcyxàrâo poucotempo gozar
que compoz. da quietação, & rcpoufo de fcu

Durando as obras do Moílcyi Moftcyro , como logo veremos,

ro , & o eíiudo dos Cantares,veyo
à Portaria do Moíleyro huma mu.
Iher pobre , natural de CaílelviU
laój lugar diftantc de Claraval fó h^bà
duas para três legoas, a qual fendo P^S^
prenhe,& paífados os nove mezcs,
que a natureza dco por limite ao
nafcimcnto das creaturas , com
prodígio , & maravilha notável,
paííava defte tempo havia cinco

mczcs^ lançando os Médicos , &
CAPI.
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CAPITULO XIX.

Como Conrado Duque de Suevia,

Ó- Frederico Duque de Iranco'

ma , mandàrfío pedir a nojjo Pa*
dre Soo Bernardo , que fojje a

AlemanJdã fazer paz entre elle,

& o Emperador Lotharto , c^ dos

tntUgres que nejte caminho fez»

Hcmí- XJ Stando ncíTo Padre Saõ Bcr-

ciusS' -Cj nardo gozando cm Claraval

tor.Ger- daquictaçaô^ que temos dito, fem
rnaniíe. lembrança de a tcrdclleomundo.

vúaLo- para lhe roubar o bem , que poílu.
tharij. hia, lhe chegarão dous Senhores

ii^ír^ Alemaens com muy honrado a-

Pomif. companhamcnto, com cartas dos
chiou. Duques de Suevia , & Franconia

,

r ranço- ^, • \ J.

wx. que havia muyto tempo andavao
chromc- cm gucrra continua com o E mpcra

chron. ^or Lothario,pedindolhe,que para

Poiouix, hú bem tão grande como reful tava
*|"°^" na Chriítandadc defta concórdia,

não rcceaíTe os trabalhos do cami-

nho , pois íua peíToa ^ & authorida-

dcera fó a que podia compor di(-

ccrdias taô antigas ,& guerra , on*

de cftava jà derramado tanto fan«

gucCatholico, & feefperava der-

ramar muyto mais , nâo acodindo

com ten po. E porque f poderá5
achar os Leytores novos na caufa

dcftas guerras, & no fim delias,

porey brevemente fcu principio;&

o fim porá logo noíío Padre Saõ
Bernardo.

Foy pois o cafo , que quando
morrcoo Fmperador Henrique V«
donome, lhe ficàraô dous fobri-

ijhos, filhos de íua irmãa Hanga,
como lhe chama Henrique Mucio
na íua Hilloria de Alemanha, o
primcyro dos quaes (que foy Con»
rado ) era Duque de Suevia,& Fre-
derico o m enor, pcííuhia com titu-

Iode Duque j toda franconia, &
como eraó tão grandes Senhores

alij<

de terras , & netos por via da mãy
do Emperador Henrique IV. &
lobrinhos do V. que falecco fcm
nenhuns outros herdcyros , mais

que cíies ambos, traiàraó de aca-

bar com os Eleytores do Império,
que cIcgcíTem por Emperador a

Conrâdo,pois a nobreza de fua ge*

ração, & grandeza de ícus Eiía.

dos, & o nome de feus Avós, &
Tio lhe eíhváo dando juftiça cm
íua perteníaó.

Oppuzerâo-lelhe de outra parte

Leopoldo Marquez de Auílria , &
Carlos Conde de Flandes , os
quacs com fuás valias atalharão

muyto os dcfígnios dos primeyros
pertcníores , & revolverão o nc«

gociodcmodo, que por ccnfclho

de Alterco Arcebiípo de Magun-
cia, fe ajuntarão os Eleytorcs na
própria Cidade , &: ícm diícrcpan.

cia nenhuma dcraó ícus votos em
Lothario Duque de Saxonia, Prin

.

cíp muy Catholicona íc, & muy
Vâlerofo nas armas. Aceytaraõ-no
cm toda Alemanha com grande ap.

plauío, vendo quam acertada íora

a elcyçaô,& o Papa Honório II.que
então prcfidia na Igreja , a louvou,

& houve por boa : dcfceraõ.fe tam.
bcmoConde deFlandcs,& Mar-
qucz de Auílria,& o reconhecerão
por Supremo Emperador. Mas
Contado , & Frederico tirando de
fuás terras hum poderofo campoi
começarão a inquietar as terras do
ImperiOjfem Medianeyros de paz,

que fc puzeraòde pcrmeyo, nem
cenfuras do Papa Honório expedi,

das contra os dous irmãos , os po-

derem quietar; porque Gofredo
Conde Palatino, & outros gran-

des Senhores pouco amigos de Lo-
thario davão tanto favor aos per-

tenfcres, qucConrado fe começou
a tratar como Emperador, aflim

nas iníignias , & fauflodcíuapcf.

íoa, como no nome, & modo de
proceder, & dcyxando aJrcdcri-

co
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cofcu irmaô , fazendo guerra em mas, que fc tinha porhum fayod^
Alemanha ,clIecom Exercito for guerra > & fc vio clâramcnte'ncrt4

niado fc ícz na volra de Itália , & tniprcza ; porque no ponto que íe

íc apoderou por força d^armas de .celebrou o matrimonio com dote

quaii toda Looibardia, fcm achar <ío Ducado de Saxonia j que Lo*

cm Cidades, nem campos quem ihanolhc deo com a filha, &ellG

lhe fizcíTc refiftencia 5 & chegando fahio cm campo contra os perten»

a M ilaô,onde OS Emperadorcs cof* ícrcs, logo as coufas do fogro moí-

tumaõ tomar a Coroa de ferro, cllc tràraõ outra profperidadc,& as de

a pcdio, & lhe foydada na Seda Conradoforaõdcfcahindo,&pcr*

própria Cidade, pelo Arccbifpo dcndo reputação. No qual ctiado

delia com grande pompa ,& accla- acontccco a morte do PapaHono-
maçccns da gente de guerra, & rio , & fucccdcnd lhe Innocencio,

dos Milanczes, que por livrar fua approvou (como vimosJ a cley»

terra de alguma tyrannia, fe lhe Ç«ódc Lothario, afiim na Cidade
«i.oftràraôiDuy aíFcyçoados, ain- de Licja ,onde fe viocom elle, &
daque depois lhe íahio cfta devo» noíío Padre S. Bernardo rcfííiio à

^aô mais cara do que no principio pcrtenfaô da cnvcíiidura dos Be-

imaginàraò, porque o Arccbiipo ncficios Eccltfíafticos
, quepediai

fcy privado pelo Papa de fua Dig- como cm Rema, quando lhe deo
nidade &osMilanezcscond€mna« folcmnementc a Coroa do Impe*
dos cm grande quantidade de moe» rio , durando em todo eftc tempo a
da pelo Emperador Lothario* Da* guerra de Conrado, a que refiilia

qui íc quizera Conrado partir para ( cm quanto o Emperador andava
Roma com incento de ccnílranger cm Itaiia foccorrcndo a Innoccn*
ao Summo Pontífice , q lhe déííe a cio ) fcu genro Henrique com ani-

Coroa,& inveftidura do Impcno, mo valcrofo :& tornadoo Empcra-
mas como a gente de fcu Exercito dora luas terras, ãjuniando-lc os
era muyta , & as pagas delia muy campos de genro , & fogro, xaó

largas, naópuderaó chegar a tanco, cruelmente apcrràr<.ô os dous iu
que conftrangido da falta de di- mãos, que fc viraõ em termos de
Tihcyro íe naò tornaíTe de Milaó pa- fer perdidos j mas comO íuas for-

ra Alemanha, onde feu irmaóan» çaseraõ muyta.s,rcfaziaõ^refacil-

dava em crudelifiima guerra com mente das rotas que reccbiaõ, Ic

JLothario , hora ganhando , hora tornavaõ como de novo a canfar a
perdendo terra , com vários acon* Lothario , naó lhe dando hum dia
lecimentos , & contraíles da vcn- de quietação » atè que poz cm or-
^ura, que íehiamoílrando mais fa* dem de ajuntar Cortes dos Efta-
voravel ao verdadeyro Empera- dos do Império cm Bamberga , &
dor , que a elle , porque Lothario pedir foccorro nellas a todos , para
Vendo os podcrolos inimigos que de huma vez extinguir as forças
tinha , bulcou huma ordem maravi- dos irmãos ambos , & tirar de ío*
Ihola para fegurar fcu partido , ca- brc feus hombros taõ importiino
íando Gctrudc fua filha única,com trabalho.

Henrique Duque de Bavaria , que Sabendo Conrado , & feus fau-
por fobrcnome chamarão o Sober* tores cfta deliberação de Lorha*
bo Principe , além de famofo pc- xio, & achando-íe taô gaftados das
la geração dos Golfos , donde pro. guerras paíladas , que fc houveíTc
cedia,& pelo grandcEfíado de que eitaliga dos Eftados,fcria fácil pol-
era fcnhor j taô valcroío pelas ^ar« los cm grande aperto , lançandoos

olhos
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olhos a tcdas as partes , & confi- com alguma perda do <]ue pcrtcr-

derando o meyo , que tomariaô pa- diaô. £ com cíh coníidcraçao úíSq

ra dâr fim a tanta guerra , nenhum ao&quc oacompanhavaó, que íe

achàraómais accommodado, que foíTcm para o Duque íeu Senhor,

odenoíTo Padre Saó Bernardo ;,ar. porque clle feria brevemente com
Ç\m pela fama de fua Santidade, cc- cilc

, tanto que viíle o Emperador,

mopcIorcfpcytoqueoEmpcrador & lhe difpuztfíc o animop.ravir

Jhc tinha, t vendo que na dilação "os tratos , que pertcndiaô : &
havia perigOp mandarão deus Fi- que cntendcíTc convir á fua pro-

dalgos ícus , raminho de Claraval, pna cauía, naó hliarem an:bos pri-

pedindo ao Santo , q ue por fervi- mey ro , que o Empcrador foubcíTc

çodeDcos, ôçquietsçaõdaChrif- o fim de fua vinda,

tandade fc vieífe ver com elle à Ci- Partirac-fc os de Conrado mal
dadc de Virt^burg do eftado de contentes com cfía deliberação do
Franccnia , aíTentada f bre o Rio Santo, crendo, que nclla fe moíira'

Meynomcno , para alli tratarem va maisafleyçoado aLoch^no^do
dos mcyos de paz , & concórdia , que elles qucriaó, & dando eíla re»

que fepodiaó tomar com o Empe- pofta a fcu Senhor com moílras de
radorLothario, antes que na Dic- algum pczar, ellc Ihodiminuhio,

ta de Bamberga fc concluiíTe a liga dizendo , que tinha tanta confian-

dosEltados. ça no Abbadc de Claraval, & na
Muytofentio o Santo cila via- grandeza de íua virtude, que naó

gcm taó comprida , & a interrup. faria nada fcm muyu coníidcr çaõ,

ça6,quecomcIIa lhe convmhafa- & ícm fcr vontade de Deos, &
zcrcmlcus eftudos, mas como a muytoproveytotfpiritual,&tem-

cauíacrataôjuíla,& a nrccílidade poral das partes ambas. Sabendo
urgcntiííima , pofpondo o bem Lotharioda vinda do Santo, & do
comum ao fcu particul r , & a glo - fim para que vinha, como de muy to

ria de Deos , & a paz do Império antes lhe era aíFcyçoadiífimo , & ti-

Chriíiaô,a feurepoufo,&eíludo, nha noticia de fua virtude, fczlhc

fe partio para Franconia cm com- hummaravilhofo recebimento em
panhia dos Senhores , que Conra- Bamberga , donde fahio Henrique
do mandara em fua bufca, ainda- fcu genro, Duque dos Bavaros,

que íe naó foy logo a Virtzburg, acompanhado de muytos Grandes
onde clle citava, achando, que na6 do Impcrio, que craõ vindos às

cabia em bom eíiy lo de urbanida- Cortes, que fe qucriaô fazer, gran-

de, nem convinha ao negocio, que deefpa^o fora da Cidade: & chc-

ptrtcndia, (fuppoflcqucíe havia gandooSantoacllcs , o receberão

dctratsrcomoHmpcradcr, & cl- com as cabeças defcubertas, &
les o haviaõ de reconhecer por eífc) grandes falvasdtcortczia, fem fe

deyxardcoviíitarprimcyro, que quererem cobrir, atè que o Santo

aos competidores , nem confultar lhe lançou a bençaõ huma , & muy.
antes com cllcs as condíçoens de tas vezes, muy enfadado daquellas

paz ,
que com quem cíiava aventa- honras , taõ alhcas de fua modef-

jadonasda guerra
$ porque cntaõ tia, & humildes penfamcnros. O

pareceria mais pcrtenfor de ho- povocommum , & outra gente de
mcns particulares , que mediancy- menos conta , que vinha pelo ver

,

rocrmmumdcpaz, & cllcs Lcgis- naõ tinha numero, nem cabia pelas

ladorcs de condiçoens , & naô de cítradas , entre a qual , quiz Dcos
homem > quç as haviaõ de aceytar para gloria íua,6( honra de fca

w Santo,
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Santo, quevicíTem alguns cnfcr* Lothario^ & fez campo baOante

mos de varias cnfcrniidadcs, a que para caminharem , com a vindi da

deo faude; porque mdo ncftca. qual feio pcdio levarem enfermos

companhamento praticando com ao Santo ,& chegarem junto delle^

o Conde Henrique, lhe aprefcn. &nem a faudc deites conta Frey

láraô hum a mulher muda dcídc íeu Gonçalo da Sylva na ordem que cu

nafcimento, pirdindolhe hcuvefic vou referindo, ante?como ícytos

piedade delia , & alcançaíle do Sc- acabando eile de pregar : mas tudo

nhoríaude a íeu mal: cícuíava-íe iftohcdehuma relação cfcritâ de
oSantodiftocomíingular roodef- maõ, cuja ordem acoíiadacom a

tia, arguindo a impcrfcyçaõ de me- do Abbade Vufpergenfe, & c8
rccimcntos para alcançar coufaiaõ mais queallegucy , tenho por mc-
grande, mas o Duque inítoudc íhor ordenada, & como tal a vou
mancyrapor parte da mulher, que feguindo.

oSartolhcnaó pode darefcura,& Chegado o Santo ao Paço Impe-

pondo a fé , & côraçaõ cm Dcos

,

riai , o recebeo Lothario mais com
lhe fez o final da Cruz fobre os obras de Chriíiianiílimo , & devo-

beyços j&no próprio mftantcco» to Príncipe, que com Mageíiade

incçGua fallarclariílimamente, & imperial, porque o abraçou, &lhô
dar louvores a Deos ,& a feu Santo dco bcyjo de paz , tendo-o apsrta*

por taó grande mercê como aqucU do comíigo grande cfpaço de tem-;

Ia fora, po,&depoisdcofoltar,&lhepe*

h gente que vio tal maravilha, diríuabençaô, o levou pela mão
levantando as vozes ao Ceo com aoapofento da Emperatriz, cndc
admiração extraordinária diziaõ, cíiavafua filha Gctrudc, Duqueza
que naó houvera nunca privança de Saxonia , & Bavaria , que com
de homem mortal taô grande com gr. ndcs cortczias o recebeo, pe-

Dcos, como a de nofíb Padre Saó tííndolheab£nçâô,&cncomendín.

Bernardo. E naó íe acabavaõ ainda dcfe cm fuás oraçoens. Acabados
as admiraçoensdo primeyromila- os recebimentos , & as perguntas

grc,quandofcccm.eçàraôasd'cu- da dirpofíçaõ do caminho, deo o
tro , porque deo faude a hum hc« Santo a entender a Lothario, como
mem manco, & tolhido de amibas fua vinda era para dar hum corte

as pernas, que lhe apreferitàraô nas difcordias de Alemanha, Sero-

em hombros de homens, & fó com mar concluíaõ nas duvidas,que ha-
lhe lançar a bençaô , ficàraó os ner- v ia entre elle,& os Duques de Sue -

vos taôeftendidos, & faós, que via, & Fr^ncoiia, pedindolhe ,

diante de todos começou de andar que pois a cfta conta fizera jorna-

falrando de alegria. Pouco adiante da taó comprida , foíTc fervido de
querendo jà entrar na Cidade , lhe por fua parte naõ faltar nos concer«

aprelcntàraô hum cego, & pondo tos da concórdia. OHmperador^
as mãos, & olhos levantados ao que nada mais defejava,5( via dían-

Ceo , fazendo o fioal da Cruzfo. te de fio Santo Abbade , a quem
bre clle , lhe reílicuhio a vilta , de venerava como coufs do Cco,poh-
que carecia. do os olhos nelle , & tendo-os fem

A fama deíles milagres, & voz movimento hum pedaço, lhe diíTc

do povO; que difcorria ,fcz acudir cftas palavras*

tanta gente, que naõ foy poflível Quízera ( Padre Abbade
) que

entrar pelas ruas da Cidade, arè como trazeis paz a cafa, me pedi*

que vcyo a guarda do Empcrador reisolmpeno^ por cujorefpeyto

Q. fc
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fclevaíifou cfta giiei râ" , porque na

vontatk de o dar a qucin vos jii! ga-

fei s por merecedor c^çllc, podereis

ver * muytí, que tcnhodc vcsn?.ó

Hh\t nunca dá voíTa ,
pcr-que md

b ila a confiança de quem fcis para

crer , ^ucme não privaríeis deilCi

ícn&é eom faber de Dccs,qiie t on
vinha afòti Serviço , & a n: eubcni,

viver cQiro botrero privado ; mas
pois vós naô quereis mais dcír.im>

^ue a concórdia, que cu dcfejo cem
meus c; ntrarics , defdc lego a po

.

deis tratar a voíío gofto , íem con»

faltardes c s íegredos dó meu , que

para cftc cafo podeis julgar por

voflbs os poderes do Império, &
tudo o que tratardes ncfía parte, o
confirmo defdc logo.

Gom palavras chcas dcmòdcf«

ti«í & agradecimento rclpondeo o
Santo Abbade aos offcrecih^enrcs

de Lothario, promcttendò de fer

cmíuascoufas taôbómMediancy'
ro,que fe naó defcontcnta íTe de lhe

ter renunciado nas mãos feu direy-

10 1& tendo praticado eom clL-! ou •

trás muytas coufas tocantes a eíla

maÉCria j fc dcfpfdio , pof rcfpeyto

de ir viíírar a Conrado i & Frederi-

co à Cidade de Virrzburgo , onde

o cílavaô cfpcrando , & aííentar

com cllcs as ultimas condiçoens de

pazemqucíc delibcraveõ*

CAPITULO XX.

Ddi^mmfoPâáre Ssú Bern^dú
priffon tomm Dtipses

,^ câmo ôs

é^nnlím tomo Emper&dor Loíkâ

>

r^naCíMe de Maguncia^ ^
tonfirmon entre elles a pâz^ com
ottiraspúrticídartdades aefl^ frn.

PAitindc-fc nolTo Padre Saô
Bernaráo de Bamberga com

taóbóa repolta dó Empcrâdor Lo

.

thario > fc foy ver com Frederico >

2c Gonrado> que pormomentos cí-

SEÇV^DO
tavaõ aguardando fui chegada,
tcmeroíos da reíoluçaó que trarta,

p rquc a Junta dos Eftados do im-
pério > & a melhoria dos negócios

deíeucoíftràrio, lhe davaó marc*

ria pira cuydar , que na'> qucreriíi

cOí>£ordf3 íeni condiçoens taô du»
raíí,qiic^hc foíTe maÍM barato per-

der lUilo pdâsarmas^queganhat-
fe deyXafidc-^as. fe quando tivcraã

»viíò,queoSanto hia em lua buí*

Gâ» com íingular contentamento o
HFiandàr iè cfperar algumas jorna*

das par gente de fua cafa , & chc-

gando ameyalegoa de Virtzbur*
gOjFrcderico o lahio a receber com
grande numero de Príncipes, Ik

Senhores dcíua parcialidade, fie

no racyo deftc acompanhamento
entrou nâ Cidade tanto mais olha-

do , & ícguido de todos , quanto
a cfperança de paz , & quietação

cortimum dó Império, eílava de-

pendendo de íua authoridade. tf*'

tava Conrado algum tanto cnfer*

mo,& nolcytoonde jazia tczhu-
ma grande reverencia ao Santo, &
lhe pedio fua benção com t nta inf.

tancia,quelhâhòuvc de dar, Tv^

fulrandolhe delia remédio do ml,
que tinha, de huma veneração taõ

grande para com noíTo Padre Si6
Bernardo, que cm quanto viyco,.

lhe naô íoube negar coufa nenhúa,

como Veremos no difcurfo da hif-

toria.

Dous dias depois de fua chega-

da, cílando Gonrado faõ de fua do-
ença,& juntos o Conde Palatino

j

& outros que o favorecerão nefta

cmpreza, ou levados de parcntef-

co , & amizade antiga , ou de ódio,

&mà vontade, quctivcííemaLc-
tario:oSanto lhes filiou na maté-

ria de paz, apontando brevemente
os bens , que rcfultavaò delia,& o
mal, que vinha às almas, &: corpos,

defuftcntar a guerra cr ntra juíU-

ça ,conclumdocom moílrar a von-

tade^ que o alli trouxera, para fer

Media-
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Medianc) rodas partes ambas > & dos,& ncccílitados das armas co«
a que achara cm Lcthario, para naõ trarias a pedir paz ao vitoriofo , ôc

faltarem nadado que comíuaau* fenhor abfoliuo do campo , Sc as

thoridadc pudcííc fazer, pedindo* palavras de vcíías cartas , a èm de
lhe j que nem o trabalho de feu ca- mcdizercmopropno^ davaóacn»
piinho,nemobomanimo do Em- tender, que por ordem, ôc confe.

peradorfícaíTcm privados do que lho meu queríeis que fe govcrnaífe

íc lhe devia, fobpcna de fabero tudo. Agora acho nciias duas cou-

niundo todo , que naò havia da fua fas a mudança que o tempo guarda

parcecfpirito de paz, nem outra cm todas, pois cfquecidosdcícr-*

juítiça para fazer guerra , mais que des a caufa de minha vinda em Ale-

hum zelo de gente pouco Catholi- manhapCÍcondcis de mim voOas de-

ca. & amiga de trazer o mundo re- terminaçocns , como de peíToa ef-

volto ,& mcttido em armas , como tranha > & como fe naõ fora :> voU
quem na paz naó tinha cfpcrança fas as cartas , que me manáaíicSj

de fe fazer caio delia. vos fingis para comigo pouco ne»

Houve pareceres diverfos fobre ccílitados da paZj,fazcndo de quem
as condiçocns , que haviãodepe- a vem procurar por voíla parte ^

dir ao Emperador^ conformando Embayxador dcLcthario> ou cf-

todoscmaceytardelhapaz, ícndo pia mandada para dcfcobrira faka

tal, que os naõ aírontaííe, de que de vofib animo, & a deliberação j

avifáraô ao SantO;, pcdindolhc, que que tomais ncíte caio. No que toca

apontafleosmeyos^ que lhe pare* a fugir de meu confelho, & não
ceffcmjuítosneikcaro^afíímpara querer accytaí o pouco que podia
huma,como para outra parte ,Ôc lahirdelle^ vos acho mil razoens
qucdcllcscolligiifiaó oqueconvi- urgentiílimas , porque a falta de
Ilha fazer, & vcriaó fe conforma- experiência em matérias de guetra,

vaõ com a rcfoluçaô tomada cni & o humilde penfamento de hum
ircfi. Frade creado entre as paredes dd

Vendo o Santo ó camlnhoque Clauftra jnaó chega a pcnetranie*

kvaváo nos contratos,& que man- gocios de tanto pezo,& importan-

dando o buícar a França parain- ciaj mas nacrtreytezademetratac

terccíTor,© naô admittiaô a fcu como Embayxador de LothariOjòç

conlelho :, mas lhe eommunicavaõ me pedir q vos diga as condiçocns

as coufas tratadas nelle , como a da fua parte, naô fcyfe tendes tau»

peíToa, que era por parte de Lotha» tacauíapara mo mandar a mim,
rio, tomando em fi as partes Je como eu jà tenho para me qucy*

quem cllcs o fingiaó , lhe fallou dcf- xar de vós, pois tenho tratado com
te modo. €lledevoírarcdacçaô> com a mo-
Com diffcrentes penfamentos deftia que convinha a voífocílado;,

da minha parte, & contrarias pa- &nobreza: quereis tratar em mi.

lavras da voíTa ( Catholicos Prin- nha pcíToâ as condiçocns da íua ,

cipes ) me movi da quietação , & com menos reputação do que íe lhe

rcpoufo , que cílava gozando em deve , que aíTas pouca era , quando
minha pobre Abbadia, para vir a- íe debuxara em parrc taôbayxa :

companhado de difficuldades, ver mas porque de huma maneyra , ôc

a riqueza de voíFus Cortes, & a in. d'ouira dcfcjo ( fcm olhar as con.

vcnçaò de voíTo modo deprocc- diçoens dos mcyos) alcançar o fim

der,porquelàaírcnteycomigo,quc aquefouvindo, áccytoemmim o
vinha por voUa parte, quafiYcnci* cftylocom que me tratais^ & co-

Q^ij mo
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rooEmbayjtâdor de Lotháfiò, & pcrador, para que pedindo comi/

naó interccílor de Conra Jo ,digo, vaíTalIos conhecidos de feu erro t

<Jtieas condiçoens ncccíTarias para & clle concedendo o que for bcttiy

ferdcâ reduzidos cm fuagraç3(ain« como Príncipe piedofo , fique cã*

daquc mais femclhantes à brandu- -da hum com o que lhe hc devido,^

Ti , &ckmcncia de fua condição, Alemanha com a paz, que ha tanto

€|ue aos deferviços que de vós tem pcrdco por culpa voflà. Ifto hc o
recebido) fa6, que deyxadas as ar- quecomo Embayxador de Lotha.

mas, & desfazendo o Exercito, rio ( que vós ore quizcftcs fazer

com que cruzeis inquietas as Fro« naõ o fendo ) vos digo da fua par*

vincias do Império , & deyxando te ; agora como homem particular^

Conrado as infignias , & nome de a quem voíTos rogos fizerão tomác
Empcrador, que tomou injufía. cftacmpreza, vos aconfelharcy o
mente > haja de parte a parte huma que me didar rr.inha confciencia,

concórdia verdadeyra ,& íem dif- ^ he , qué pois tendes a Lochario

fimuíaçaó de animo menos pacifi. taõ brando para o concerto, na5
CO, que as palavras, &moftrascX' percais occaíiaô de ò fazer antes

tenores , fem fe tratar mais de per • de minha partida para França,poti

das p nem mortes , que de huma, quehemuy poífivcl, que aquellé;

& d^outra parte Ic fízcíTeni nas que vos ícbejou para oconfelho,
guerras paflTadas, nem de pedir ref. vos falte para o remédio,
fituiçaó dos gaíios , & deípezas. Com tanta gravidade diíTc noíTo

faIvo às terras,& Fortalezas ufur- Padre Saô Bernardo eftas palavras,

padas, que he contente dérefbtuir queConrado,& os mais Senho,
as qUe tem ganhado nos Efíados res , que com cllc eftavaõ , lhe naô
década hum de vòs , com ferem foubcraó rcíponder eoufa ncnhõa,
muytas,8cmuy importanfes,arro» vendo principalmente o erro, ertí

codaspoucas,queeotnvoííageutc queeahiraôno eftylo de proceder
lhe tendes oceupadas > proteftan* com elle , aífim cm o excluírem der

do por fua palavra , & fé Imperial éorifèlho , como em o tratarem de
dêem nada fàhir do que comigo af. mancyra , que parecia mais tcrcm-

ffentârdes, como confta por cfta no por eftranho,que por peíToa cha-

patentcfuafii dizendo iíio, tirou mída da fua parte , & vinda de ti5

hum pcrgamirtho enrolado dàmáa longe a procurar feu remédio ; 6c

ga com o poder baftanté de Lotha- querédo tratar dt defculpa, o San«

rio )€m que podereis veta certeza to lhe atalhou a pratica , dizendo ^

do que digo, & ficar contentes de que fèrerolvcíTcm na paz, como
vcremvoíTas mãos fèin guerra o coufaneceífaria, deyxando mí^tCi

que vos naó pudera mettethelías rias que por fuás naõ eraó dignaá
outro poderma yoF quéo VoíTo.Ef de levarem tempo , quando na tar

.

tas fa» as condiçoens com que 6 dança havia tanto perigo , ermo
Emperador vos concede a-paz , as poderia íuccedcr , fe cm Bambcrga
quaes quando foraô mais duras

,

fe confirmàdc a liga dòs Príncipes

Vèâ convieíía aecytar , fegundo o do Império > do modo que fe tratâ-

cftádodcvoíTascoufâSji&ograndc va.

poder com que fe obrigaõ aoloc- Naõ houve cm todos elíes a
correr í & fcrvjr os Príncipes do quem as eondiçocns do Kmpcta-
Imperio:dasque vósapprovaftcs, dornaóparcceíícni muyjuílas, Í
ou rcprovaftes ém voíTa confulta, dignas de fé rcecbér , & com cííc

me podeis dar conta ^ d^eu aoEm* acordo puzeraó na maõ de noiTo

Padre
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Pâdrc Sao Bernardo a determina* venerável de im cafa , chamado
çaó do caio , dizendo ,

que íc aíli> Mafcelinojconi rccani;irajôc provi-

nariaõ cm quanto cllc juIgafTc por mcnio mais decente à grandeza de
conveniente, fem pedirem entaó, tamanho Príncipe, coir.ohcoAr-

nem depois per fi , nem por tercey- cebifpodc Maguncia, que à humil.

ras peíToas outras ccndiçoens,ffan- àzàc , & modeíiia de noíTo Padre

qutzas, nem liberdades, fenaõ as Saõ Bernardo, a quem aquelles

que elle deyxaíTc conduidas antes fauíios fcrviaô de martyrio, & da*

de fua partida. ^ vaõ mais trabalho, que os próprios

Com nauyto goílo cfpiritual a- negócios , queo traziaò a elles , &
ceytou o Santo eftarepolta, vendo coftumava dizer muytas vezes,

obom , & fácil caminho , que a paz que quando fc via fervido de So-

levava , eíiando no principio muy nhores , & venerado de Príncipes,

difficultofa: & concertadas as ca- fcnaõ perfuadia íer aquclle, mas
pitulaçoensem forma, fe fez cor * humapcíToa empreitada por algum

reyo ao H mpcrador , que fem con- tempo , que deyxava fora , quando
iradiçaô as approvoujôt houve por fe recolhia em feu Moíicyro, na

muy boas, efcrevendo aquelles Clauilra do qual fe achava a íipro-

Duques cartas cheas de muy ta af» prio, muy queyxofo do tempo,
fabilidade , & moftras de amor, que rcprefentàra outra figura cf-

com que fe deo fim aos rancores , 6c tranh:

.

ódios antígos,&principioahuma Chegando Mafcelíno ao Santo
paz, & amor, que Ihedurouem Abb^de, lhe fez huma veneração

quanto viverão , fazendofe em to- grandiflima , dizendo , que o Ar»
da Alemanha grandes féftas com a ccbiípo feu Senhor o mandava,pa-
nova da paz taó defejada de todos, ra que no difcurfo daquclle cami-

Naô fc deo noíFo Padre Saó Bernar- nho í c ferviíTe dellc , como de cria*

do por fatísfeyto com iAo, mas or • do íeu, pois todas as coufas do Ar-

denou que fe viííem huns , & ou- ccbifpo,& as que tiveíTcm nome de
tros ,& de rofto a rofto confirmaf- tacs , eíiariaô íempre taó promptas

fem o capitulado emaufencia , para ao que ferviífe delias , como citava

o que fe tornou por lugar feguro à o próprio Arcebifpo , que as poífu-

Cidâde de Maguncia , onde o Em- hía. For hum cfpaço notável cfte-

pcrador fe veyo, tanto queman- venoífo Padre Saó Bernardo com
dou Seguro Imperial aos Duques

,

os olhos poílos no Clérigo,& for-

que em companhia de noíTo Padre rindofc depois difto,lhe difle muy •

Saó Bernardo fe puzeraô a cami* 10 alegre,

nho com a pompa, Sc fauílo devido Sem duvida, que as palavras que
à fua grandeza. me diíTcítes , aindaque para com*
Sabendo Alberto Arcebifpo de vofconaó conformem no fcntido,

Maguncia da ida do Emperador,& para comigo faô as mais certas,

do banto Abbade àquella Cidade, que quantas diíTeftes atégora.

quiz folemnizar a hum , & outro, Naô cahio Mafcelino logo no
conforme lhe pedia o amor , & queo Santo dizia, mas commuyta

privança doprimcyro, & a devo» cfficaciaafnrmava,quedapartcdo

çâ6,& Santidade do fegundo : & Arcebifpo era mandado Í6 aofcr*

dcyxadas asfcftas, & appararos, vir, & acompanhar naquellccami-

que fez na entrada de Lothario, nho: & replicandolhc elle, que
para ferviço de noífo Padre S.Ber- Chrifto, & naó outro o mandara

,

nardo niandçu hum Clérigo muy cahio, que lhe dizia por crer que

Q^ iij feria



ícria Monge do ícu habite, & com houvcno líKperio quem defcbede-

nul jurarr.çntos, & cxçcraçccns ccíTc, nem kvantaíTe lança contra

Ihcâfíirmcu, que nunca tal penía Loiharioiaiitcscomo a vcrdadcy-

tijcnto tivera, nem accy tara tal vi. ro Empcrador tleyto canonica-

da , aindaquc naô tivera remédio mente lhe dcraó ícmpre obedicn-

comqucafuftentar no cliado cm cia, aílimo povocommum, como

que vivia: mas pi r mais extremos todos os Principes,& Senhores do

que fez,a palavra do Santo fecum* Império.

prio ccmo diífera ,& antes de chc

'

.

garcm a Maguncia , hia taõ outro^

que pedio o habito da Ordem ;,& CAPITULO XXI.
depois o tomou cm Claraval , ou»

de Yivco,& acabou fantiíiimamcn- Dofoccorro que o Papainnocencio

te. mandou pedir ao Emperador y
ó'

CJuando o Empcrador foube, comono^o Padre Sao Bernardo

que os Duques chegavaô perto da fez com elle , que pajjajfe a Uai

Cidade em companhia do Santo > lia, ò' da fua vinda a Claraval,

lhe mandou fazer hum rcccbimen- cor?í areiaç&í dos milagres quefez
tohonradiffimo, para moíirarna no caminho.

grandeza dclle a pouca Icirbrança,

que tinha dosdeicontos paíTados: ff^ M quanto eílas coufas p^iTa- ^«thores

& chegando fe averhuns, &ou» mls^^^^^^ Alemanha^& o Eílado citati ia

tros , íbraó muy bem recebidos

,

Imperial hia promcttcndo o rc.
^"^f

'''°'

ailimde Lothario , cómodos mais poufojôc quietação, de que goza piribus,&

Príncipes do Império , dando com va , havia muy tos annos , o Ponti- rr.Ricar.

cftas vilhs fim a tanta diíc rdia, fi aicomeçou em Itália a ver fecm s"bÍ/'*

como a falta dcUas , & de taó bom mayores trabalhos porque o Anti- "ardi in

tcrccyrocomonoíio Padre S. Bcr- papa Anacleto^ cmquantodurou ^*^"»^-

nardocauíárano Império de Ale» o Concilio de Pifa, favorecido de ilhdcas

matiha , o qaal fcm duvida perma- Rogério , fe apoderou de Roma & i»^ s-cap'

nccèra m-yc s anncs depois nas d^s mais terras da Igreja, emfór-
^^'

calamidades, que atèentaó tive ap ma, que naó havia cm todas cias,

ícnaõ andara de per mcyo huma que oufaíTc a tomar a vóz de Inno-

pefíoa de tanta auihorldade , como cencio , nem chamarlhe vtrdadey.

era oSantoAbbadcdc Claraval:

&

roPontifice, fcm fe pôr aperigo

aílim ihé davaô lodos os louvores, de perder a cabeça: & chegava o
& parabéns de obra taò heróica, defaforoa tanto, que fe tratava en-

chamandolhe Authordapaz,&rc- trc os dous Scifmaticos , de man»
médio das defaventuras , caufadas darhúa groíTa armada per mar a Pi-

pela difcordia& naô fó entre o po» ia, & prendera própria pcííoa do
vo ,& gente commum, mas entre o Summo Pontífice Innocécio, cren-

Emperador, & Principes de fua do, que com íua morre ficaria o An-
Cortc, era cítimado como couía tipapa Anacleto entronizado, 5c

cabida dcs Ceos , &como a tal ve- fcyto fenhor abfoluto do Pontifi.

nerado ,& obedecido feu voto nas cado Romano,& Rogério Rey pa.

coufas que fe tratavaó acerca da cifico de Nápoles, ÔcSicilia,como
paz,aqualelledcyxoutac)bemaf- porcôccHaòfua fe intitulava jà era

íentada , que cm quanto o Empe» iodas as doações,& coufas publi-

rador foy vivo , nunca mais fe que- cas. Vendo- fe o Summo Pontificc

broupor nenhuma das partes, nem no meyo de tantos trabalhos , fcm

ter
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ter partercíhun acmítalia j cndc Príncipes do Império eftavaôcon*

lançar es olhcs> tratou com osí>e. jurados contra dlCí5t o tinhaõim-

íiaciores de Pifa, q por fcrviço da porfibilirado para lhe naó podei

Igreja IcvartaíTem gente de guer« acudir naqudla afronta,

ra, & coíTjcçaíTcm por mar a in- Chegarão csÊmbiyxâdorcsdo
quictar as terras maritimas de Si. Summo Pontífice à Cidade de Ma»
cíiia , & faqucar as embarcaçoens, guncia^ ao tempo que os Duquca
rm que vicííem vaífallos de Rogc

.

Conrado,& Frederico levados por

no ;, para que a guerra feyta dentro coíTo Padre Saô Bernardo fe virad

cm íua cafa ;, lhe tiraíTe o penfàmen- com o Emperador ;, & confirmarão

to;de a vir íazer às alhcas. a paz, como deyxamos contado no
bífcreceraó fe os Pifanosafa* Capitulo precedente; & íabcndo

zcr eOe íoccorro , & todos os mais que o Santo cftava na Corte , fe ale

.

a que ÍUâs forças chcgaíTcm por grâraó fobrcmodo, crendo, que

ferviçodâ igreja, mas ccnfultando cõ tal interccíTor lhes naò poderia

entre íi no modo da eroprczâ , & imitar bom dcípacho emfcunegD-

no fim que podia ter, tomandocl- cio ,&fe bem o cuydàraô, melhor

Ics febre fi huma guerra taô peri o viraõ por obra, porque quando

gofapormar, fem terem funda das Lothario ouvio a embayxada do
tfperançascmalgui Potencia igual Papa ,& vioque fe lhe pedia novo
àde Rogério, que os favorecei]^: foccorro , para o qual importava

por terra, & vendo que íc huma lornar-fe a metier nas inquietações

vez pcrdisó os bayxeis > ou por de guerra, cm que havia tanto tem»

centraftes do mar, ou por for^a do po andava engolfado , & dcyxar a

contrario ,ficavaõ ícmforças para quietação, &gverno de feu Impe*

íc reftaurar ,aviíáraô ao PontiHce, rio , duvidou de tomar fobre íi a

quefize !c liga com algumas Ref- cmprcza,&quafiquc deo moftras

publicas de Itália, ou chamaíTc ao de a negar de todo, como cm cíFey-

Emperador de Alemanha , porque to negara , fe noífo Padre Saò Ber-

fódeftc moco alcançaria por gucr- nardo inílammado ciim o zcioda

ra a paz , que defejava, & naó a^ou- fe ,& bem da Igreja Caiholica , lhe

tro algum, antes fe aventuraria a naòeílranhàra femelhantc libeza,

niayores contraítcs do que cntaô dizcndolhe, fclembraíFedasgran-

padecia, íe os inimigos Ihcviffcm des mercês , que o Emperador do
começar guerra com menos appa- Ceo lhe fazia cm trazer occafioens

ratodo que fercqueria para íahir taô fuas,paranorcmedio delias lhe

com ícu intento. fazcrfcrviços, comquedofenho-
Pareccobem aoPapacfteconfe rio da terra o levaííe a pofiuiro

lho, & comnDunicando o com os Império da gloria ,• & que con»

Cardeaes, aíTentàríõ de mandar fideraíTc , que a paz , & concori
humafolcmne embayxada ao Em. diaconcluida taô facilmente, naõ

pcradorLothario,pedindolhc,que fora fem grande myílerio, antes

comodcfcnfor, & muro da Igreja moílrava Dcos, que a fizera por

Cítholica a vicífe íoccorrcr cm taô fua mão
, por ter ncccílidade para

l^ranjenccenidade, como a tinha paz,& firme quietação deíualgrc-

nictiido o Antipapa Anacleto, & ja, das armas, & vidas, que feh:.u-

feu fautor Rogério , com outros, veraõ de gaílar nas difcordlas da
queíeguiaõ fcu intento, os quaes guerra, a que c dera fiai cem tanta

para quebrar os animes da gente honra fua.

Ucitalia, lançavaõ fâfí}a;,qucc& £taõ bem lhe (cube pintar cOas,

&



,88 LlF%0 SEqV^DO
& outras razocns , que o E.iipera ames ic a]caní;ar melhor despacho

dcrfe rcfolvco em psiT r fc^xunda dcLothario , &. como ncHc o naó

vez a Itaiia com dobradas Forças achaíTem , recorrerão ao mais cer-

das ciue levara a primeyra;,pcrquc to, que era iioíTo Padre Saó Ber-

cntaò convcyolhcrepartillas para narJo, ^porfeu mcyoalcançira^

fcccorreraoPapa;,5(rcriíliraCnn do Empcrador audiência para íe

rado, & agora como naõ tinha iri» tratir de p^zcs , as quaes elle rc«

migosem Alemanha, metccooref. metteo ao Santo, dizendo, que ap»

to de fua potencia, determinando provaria as condiçoens quecon»

apagar totalmente a Sciíma. Dava ccrtaíTccom o Duque de Polónia,

grande calor ao negocio a dilgcn- & feus Emb3yxadores:beyjàraô ci-

cia de noíío Padre Saõ Bernardo, les as mãos a Lothario por taõ

da qual fc valiaô osEmbayxado- honrofo dcfpacho: & recolhidos

rcsdo Papa , & com cila fe acabou como Santo a fazer os concertos,

com muytos Senhores Alemães, aíTentàraô, que o Duque pagaíTc

que fcguiíTem ao Emperador cm todootributoatrazado, quercti-

taõ fanta cmprcza , entre os quaes nha em fi havia dozeannos, mon»
foy o próprio Conrado Duque de tando fe em cada hum anno qui«

Suevia,& feu irmaó Frederico Du« nhcntas libras $ & alèm di fto juraf*

que de Franconia, & Henrique fcem feu nome, &: dosEftadosde

Duque dos Bavaros genro de Lo Polonia.de ferem para femprcleaes

tharioo com a força, & valia dos vaíTallos do Império, & naó nega»

quaes fc ajuntou hum dos copioíos rem a fé , & tributo aos Empera»
Excrcíios,quc nunca fahio de A^ dores.

Icmanha , para foc< orro da Igreja. Accytàraô os Embayxidores, Ôc

E porque naõ faltalTe bem nenhum Conrado as condiçoens , & fc pa-

t quem tomava fobrc íi a caufa de gou a divida cm boa moeda, dando
Chrifto, chegarão nefta conjunção alèm diííò grandes ferviços a Lo-
ao Empcrador Embayxadorcs de thario, do qual noílft Padre S. Ber •

Polónia, & o próprio Duque em nardo houve feguro, para o Duque
posellcs , rcconhccendolhc vaíTaU fe ver com elle, & os reconciliou

lagem, ( fobrc a ifençac da qual to- de modo , que durou a paz firme

màraô pouco tempo an- CS as armas entre ambos: &a devoção do Du»
contra o Império, ) & pedindolhe que para com o Santo foy maravi-

csaccytaíTe cm fuagra^^a , cfquc. Ihofa, rcconhccendolhc fcmprc a

cendo a rebelliaõ paífada j mas o graça ,& favor , que ifr.pefràra por
Empcrador, que íe dava por muy fcurcfpcytOj & tanto amor tinha a

ofíend;do do Duque, reípondco feu nome, que nada Ihepediaópor

acs Embayxadorcs afpcrrimamen- cllc > que dcyxsíTe de fazer com
tCí&negouofalvo conduto, que fummo gofto: & entendendo no
pediaó para feu Senhor lhe vir bcy- Santo o muy to que teria de qual

jar as máos, dizendo, que àrcbel- querfoccorro,qucmaniaíIs a Ita-

liaõ de tantos annos fuílentada lia em favor do Summo Pontífice,

com tal defacaro da honra Impe- mandou ajuntar em fuás terras

rial , naõ íe concedia taò livre per- certas companhias de gente exerci-

daõ,como ellcs , & o Duque per- tada nas armas , que encorporou

tcndiaõ. no Exercito Imperial
, pagas à fua

Ficàraõ com ifto triftiflílmos fo- conta ; efcufando-íe com noíTo Par

bremaneyra ^ &: mandarão ao Du» drc Saõ Bernardo , que nao hia cm
que f que naõ entrado na Corte

^

pcíTca , por a neccílidade que havia

dclle
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dcllccm Polónia.Efíândo jà a pon- Deos > 5c de Teu Santos. Síbcfláo-
to de fc partir, chcgíraó Êmbay-» fcemGonííanda a vinda dcnoíTo
xadorcs dos Reys de Dacia, 6t Fadrc Saó Bernârdo> (" de que fo-
Hungria com grandes dons , oííe- raô Menfagcyros muy tos, <^iic no
rccendolhcvaíTallagem Voluntária, caminho receberão faudc comfuâ
cm particular o de Dacía , que fo- bençaô; fc lhe ordenou hum foíem-

bre alguns debates I que paíTáraô hiflimo recebimento^ comofc lhe

nasfronteyrasjtemia, queoappa» fazia ordinariamente cm todos osí

rato de guerra de Alemanha lhe Lugares por onde panavâ,6teíKfn- 1^

defcarrcgaíTc todo cm fuás terras; do npofentadô nas cafas do Bifpo
peloquefcvalèrâôosEmbayxado* da Cidade, lhe mandou humAb.
resemchegandojdocommumam- bade da Ordem de noíT > Padre Saô
paro de todos, ^ue era o Santo Ab. Bento do Moíleyro de Dogem
bade de Claraval > a quem commu* hum homem cego, que fel uíicnta-

nicàraô o temor; de ku Rey , & as va com efmojas do Mofíeyro , pe-

pareasque queria dar ao Império dindolheíccompadeceíTedcUe )èt

todos osannos, a trOcodealeao- lhe rcdituiíTe a vifta > dè que era

çat a graça de Lothano ; negociou- privado havia muytos ânnoâ .' a ju-

Ihco Santo fuaperteníaó com clle dou o Biípo a efta petição do Ab-
tanto a goft ), que aífim ellcs, como bâdé,d£Ícjandô ver com fcus olhos

opfopHo ReydcDaciâjlriCganhà* o que áprcgoava o imundo, & o
radhumaoior grandiffimo, Ôc ve. Santo pondo os fcus nô CcO> & fa.

neravâòíuas couías como cahidas zcndohuma breve oração > com o
do Ceo. íinal da Cruz , que fez nos doce.
Ordena lâS as coufa$ nefta fór* go>omandou faõ aoAbbadc. De

ma , o Emperâdor tomou fcu ca. Conftancia fe partio acompanhado
minho para lialiâ, & o Santo para de muytâgeiltc nobre ,& de tanta

Frânçâ>dcyxando em todos aqucl. fenitra commua > qUè acôdia pelo

Ics Senhores huma fàudade gran* ver aos caminhos por onde páíTa.

diíIimidefuaconverfâçaô>& prc- va^que defpovoâvaâs Cidades^&
íen^a

,
porque com humâ era agra- fazia os defertoâ povoadúsiêc chc*

dabiliíémo a rodos, & com outra gaftdoa huma V^illadomefmoBif*

remedia vã mil negócios, que a ma» pado,chamâdaHeterertí!m,íhea*

teria dellcs difficultava. Vindo íe prcfentàraô hum homem cegodcf-

§à recolhendo, 6è chegando a huma de feu na ícimento,ao qual logo fc2r

Villa èhamáda Dougem, que hc nò rer , com ihe pÔr as mios fofcte oi
BifpadodeConílancia, foy tanta olhos j &trazendolhe outro, que
a multidão do povo, que eorreo de dcfde fcu nafcimento era í urdo > 6ç

Lugares diverlos para o ver , & ai- rtiudo , tocandolhe com os dedoè
tánçar fua benfaô , que com muy ta tia boca , &: ouvidos >1h€ rcftituhio

difficuldadc íe podia romper pelos fubitàmente o^ íentidôs de falíar ,

tàm4nhos,&comofedetivefic altí te Ouvir cora admirarão notavc!

hum dia para alguns negócios de daquclles que viaô cilas couías , &
ttoportàneia , que lhe fobrcvieraõ, ttíuytad oottàs / qnc naõ foy pcffi»

^o faude fó com fazer o final da vcl ficarem > nem porem fe cm ktn*

Círuz , & invocar o nome de noííb branca,porque coitio diiz oFaftfeU"
^

Salvador jESU Chrifto, stontict- hs tetítporuni , em fef Vcneradona
J^l'^^^^

gos , ôc dez alcyjados , & o6 man- teria > 6t privado no Ceo , pà ra fa» pomth,

dou livfesde feu mal , apregoando jtcr milagfes, difiScilmentc fc acha^

for todts as partem louvoMé <k 9àSanCon4lgt)í^ilr^«c iguale a ^f«

«. ' - Padrç



padre Saó Bernardo : & o douto zando de íua quictaça6,mas os tra-

BeVartni- Bcllarmino Padcc da Companhia balhosdalgreja ochaxnavàocutra

«usde de JESUSconfcffa, que eftc glo- v«zparaícurcmcdio, como logo
not.Eccic

j.|^|q p^y ^Qg Monges brancos rcf- veremos nas novas occaíiocns,c|ue

.

crp/ii!' plandcceo com niayor numero de o conftrangéraó a pugnar pela cau.

milagres, que todos os oucrc s San. ia de Chriíío.

tos, que a Igreja Cathclíca ceie-
, ,.:.i;^ ,

Gcnebrar- bra ^ ôcaíTim Ihc cliamâ Gcnebrar-

oonoiô'^'
^o Oráculo de feus tempos;&o CAPITULO XXlI.ei

, i

Fafctculns , que jà alleguey , diz >
,

que era S. Bernardo entre os Chri. JJa vinda do Etnperador em Itdia

liaos na veneração, maravilhas, & ^ metier a Innocencio em Roma^
familiaridade com Dcos, como & como fakcco tornandO'fe para

Moyfésentrcos Judeos ; &orefe« Alemanha
, pelo que je tornou a

Fr.Atba- re largamente Fr.A íhanafio dc Lo« levantar o yintipapa, favorecido

ITta^Froi- bera Religioro dcíie habitona vi- de Rogério , á- o Pontífice man^
laiii t.i6. da de SaôFroilano, que compoz dou chamar a nojfo Padre Sei

com fingular erudição, & lindo Bernardo pára remediar efies ma»

cílyio. les.

Com cílcs , & muytos outros

milagres, feytos no difcurfo dcíla IWT ^õefa menor a'prcíracom P«ru«

,

jornada, fe tornou o Santo Abbadc X^ ^"c o Empcrador caminha- ^^"^^1

a Claraval > enchendo de alegria,& va para Itália, que o alvoroço com tadic.i.

íingular contentamento aquelles que Innocencio ,& os Pjíanos a
j^J^^^^J»

Santos Rcligiofos , queoamaváo guardavaõ íua chegada, vendo que lo?'^*^'

cordealmentc , & naôtinháocon. nellaconfiíhafcu remédio,& como
lolaçaó igual ao verem diante de íi, quem jà tinha fundamento em quç

& lhe communicarem as duvidas cílribar , lançarão logo ao mar a

de fcus penfamentos^ & pedirem frota, que iinha6promcttido,t?õ

remédio para as tentaçoens, que o guerrcyra, & bem provida de ar-

.Demónio traz de ordinário àq uel

.

mas, como quem conhecia o valor,

les que de vontade feguem o cami« & forças do inimigo , com quem
nho da falvaçaõ. havia de combater , & taô boa ma»

Achou grande parte do novo nha fe deraô , que antes de Lotha*

Mofteyro jà pofta em modo de íc rio ferem Itália, linhaô ganhadas

morsr ncile , & a Igreja quafiaca- na coíla de Nápoles duas pcvoa*

bada , íem nunca fak^^r dcfpeza pa- çoens muy importantcs,& traziao

ra os trabalhadorcs,porque o Con- o mar taô fenhorcado , que naó ha-

dcTheobaldo provia cm tudo lar- via bayxel Siciliano, que oufaíTc

guiíTimamcntc , & as cfmolas de navegar ao largo , fcm logo pagar a

outros Senhores , & peííoas ricas, pena de fua oufadia , com fer rou-

craõ tantas , que pudcraõ chegar a bado, & laçado ao fundo. Lorhario

mayorcs edifícios j mas o que fobc- entrou pelas terras de Tridento

,

java de huns , fe gaitava em outros ou Trento , como agora íe chama^

cfpirituacs, dando largas cfmolas a nomeaíTás famofo, pelo Sagrado

pobres, &pcíroasneceflitadas,pa« Concilio Tndentino celebrado

ra remédio dos quaesfe dotarão as neíla Cidade, £c entrando pelo

.j^, rendas dos Mofteyros. Bem cuy Ducado de Milaô , achanou alguas

dou o Santo, que efqueccíTe no Cidadcs^querecufavaóaobcdicn-

|nundo> 5c o dçyxaíTcm cílar go. cia do Império , como foraõ Crc«

moni^
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mona , Bolonha , & Pavia , donde ttrrás hks , lhe daria á péílc , eoífi

mandou com ametade do Exercito qucfcíTecohíiíahgido à fe toínaí

a fcu genro Henrique Duque dos porondevicrâ, ficando ellécoma

Bavaros,pará acompanhar de Pifa o vitoria , ícm derramar fángue.Mas

Sumnio Pontífice, & o levar a Ro todos eftcsdefigíi/osi que Lctha-

ma> para onde ctíe caminhou por rio entendeomuy bem, ihe atalhou

viasdivcrfas, naõ querendo aíTO' DeoSj&aboainduftriâ dds Capi-

lar a terra com tamanho Exercito^ raenslmpcriàes, que fc dcractal

& chegando ambos no próprio dia, manha na conqUiíla das tcrras>quê

Ihefoyfcytâ dos Romanos huma em muy poucos dias ganharão

â

folcmne entrada, querendo gran- Pulha ^ & Calábria, ccnítrangen*

gear com cila a graça do Empera- í^oa Rogério a (ahir de Itália com
dor;&Pontiiicc,6cmoftrar, que infame tugida, & recolher fç ní

ofavordadoao Antipapa era mais I^ha de Sicília , crpant.ido da bre*

por força, que per vontade que vidâdccomquc a fcrcunaihcróu»

tivcíTem de o íuíkntar em Cua ícif* bâra os Senhorios > que taô de va«

ma. gar lhe concedera.

Quietas âScoufas de Roma > k Concluida a guerra com taô feli-

naò querendo perder tempo fem ccfucccíTo^fez oEmperadormuy.
fazer o para que vinhaô , fahiraó o tas mercês aos Senhores , que d
Papa^ & Empcrador cm bufca de TerviraõncUa, em particular a huirt

Rogcrio,quefezmoftradeosque. grande íeu privado > & parente^

rcrcfpcraremfom de Ihedarbara. chamado Rcynaldo , a quem fez
Jha^prcmettcndo fe huma vitoriaj Duque de Calabriâ,na5 fem algum
com que ficaíTe abfoluto Senhor de dcfabrimentodo Papa> que pcrrcn-

Itália ; mas quando vio a frrça do àia convirlhe a data daquellas tcr-

Campo Imperial^ & a gentil folda. ra s, como património da Igrcja^Sc

dcfca , que trazia , toda exercita- âííim lhe fczOEmperador o gcfíoi
dã , & curtida cm guerras, mudou pedíndolhe ^ que da fua mão déífc

parcccr,aindaaue com afronta fua, a Rcynaldo a cnvcftidura do Efta-

& repartindo a gente pelos lugares do,comoaFcudarariodaSéApo»
fortes do Reyno , dctcrm.inou fuf- flolica. E com iílofe quietou a dif ^^If^Cis.

tenrallo à pura força naquclla for- cordiapartindofc oPapaparaRo Pandoi-

ma, julgando fcomo prudente) ma^ & Lothario para Alemanha. *"*''^-í-

q fcna batalha ficaífe desbaratado^ Mas naõquiz a ventura daqucllc
"^' *

tiaõ tinha remed io para fe rcllaurar Império j nem Deos , que lhe tinha
azinha, & perdia em hum fó dia o outro melhor aparelhado depois
que ganhara em muytos annos •, & dcfta vida , que clle là fe víífe, por-
iuftcntando as forças do Reyno, que chegando às montanhas de
de necefiidadc as havia de ir ga. Trento, em hum pequeno íugaif

nhando Lothario
. pouco a pouco, faleceode febre maligna, no anno

combatendo cada hum per fi; cou. duòdecimode feu Império, Òt t\o

ía, que para a condição dos Ale. de 1 1}8. fegundo a computação a

maenshcdemuytodcfgofío: &co. mais commua, pelo quefe desfez Allflo

»!0 a detença havia de fer grsn- logoo Exercito, & cada hum to- 1 138.

MutiJr^ ^> ííc força lhe havia de faltar di. mou o caminho para onde mclhot
i»b. 17. nhcyro para pagar tanta gente > lhe parecia, tiradoalguns, que a-

& iTiantimentOs com que a fuU companhàraõ a feu genro Hcnri-,
tcntari ou fobrevindo as calmas do que , Duque de Bavaria , & Saxoi
ycraó > como hc gente creada cm nia,aqual apoderando fe das iníig-

nias
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nias Imperiaes pertendec ficar com crcvendo íobrc aquellas pala rasr,

o Impcrio; nriíís es Elcytcres jun- Iruhe me ,
pojt te Lmremus inodo»

tos na Cidade de Conílucncia, ele- rem unguentoiím \ nas quaes diZ

gèraôaConradoDuqucdeSutvia, a almaafeu Ocos, que íe quer que
grande amigo de nollo Padre Saõ O figa^a leve cm pcs íi, porque Ic-

Bírnardo
, q por fua conrempiaçaô vando a lhe Tcrà fácil correr

,
per

paíTáraa Itália, ccmo temes dito, não perder, indo vágarofa, a fua vi.

& achando feprefcnte à clcyçaô

o

dadcdcicucheyro. Edandolhe as

Cardeal Theoccrico,que entaó era cartas cm tal conjunção , aindaque

Legado cm Alemanha, approvou a fcntiofobremodo os novos traba.

cleyçaó por boa. Mas deixando o lhos, que fc lhe ofIcrecião,cnteri-

q mito paíTcu, como coufa alhca de deo, que Chriílo o queria levar era

noíTahiílona^jSítornádiiaoíiotícl- pos íi para remédio das tribula-
Bernardus

la ,diz O Abbadc de Bonavalíc, q çocns, que padecia fua Igreja, &
1
.x,c.x6,

j]çpQÍs(japartj(]adoEmpcrador,Ôc comosolhosnoCeOjfacrificando

de fe fâbcr cm Itália a nova certa íuavntade nas mãos de quem o le-

de fua morte, o Antipapa Anaclc- vava , diífe ao Corrcyo do Papa,

to , & feu taiitor Rogério tcrnàraõ Curremus in odorem , é* fuavitatem

a levantar cabeça ,& a bufcarmo- ohedíenif^
',
qusfi di?endo: Poiis

dos, com que arruinar totalmente Chriílo nos Icva, importará correr

aparte de Innccencio, que coma traz o cheyro, & i uavidade da fan-

inorte doEmperador cííava muy ta. bcdicncia.E vendo cuc não era

debilitada. matéria de muy ta dilsção, (nem as

Defcobrio.fe Anacleto hum dia da obediência a ícfrem; mandando
cm Romana fortaleza do Capito- chamar todos os Religiofos^quc

lio, onde lhe deraô entrada alguns cílavão nas Quintas, & andavão
amigos t & parentes feus , & dalli occupados cm varies negócios , &
inquietava a Cidade de mancyra^ juntos em Capitulo, dtpois de
que naô havia quem oufaíTc a paU hum pequeno efpaço, que gaílàraó

far pelas ruas, nem a negociar pu- cm lagrimas dos que fica vaô, &do
blxamente fuás c uías , lem noro. que fe partia , começou o Santo a

tio perigo de perder a vida, fendo fa larlhesdeííemodo.

da parte do verdadeyro Pontificc, Bem diffinio (filhos de minhas nitnuf-

o qual atalhado com laófubita dei. entranhas^qucm diífe fera faude, "ipfus

aventura, &naõíabcndo onde lan- huma trií^eza contei- te, nafcida do ^^^^
caros olhos para ó remédio delia, que a alma goza com rcccyodos
porfer morto Lothario, único re- íentidos. Porque naícendo o con.
fugiodeílesmalcí?, &onovoEm> tentamcntodaaíTeyçâo, q temfcu
pcrator Conrado andar occupa- aífenton'alma,&devcrnclIaercu'-

diílimo na quietação de feu Bfta» pidaaidéadoquemuytofeama^&
do ,quelhetuiha poílo em perigo temendo os fentidos ptrdcr a par.

o Duque de Saxonia , ao fim fe re» te que lhes cabc,com a Iguma parti-

folveoem mandar vir a Romanof» da, ou contraftc , que o ia parte de
lo Padre Síiò Bernardo, entendeu. poíTuir íuaprefença, fazem humà
do, que ló cm fua prefença tinha guerra intrinrcca,raais fácil de ex-

mais amparo, que no poder do perimentarporobra,quedeexpli« \

mundo todo. car com palavras. Porque nem a

Chegou a carta do Papa a Clara» vonraoc perde o gofto de arrar,

vai em tempo , q o Santo occupado nem os fentidos a triftc za de fe ver
Caitiç. I.

ijjj |jjg5 ^ç £;,^g Cantares hia cf- aufcntcs do qucamâo, deyxando
' ' entre
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entre cíles contrários tâo íulpcnío pois cílrío jà reduzidas ao grémio

o entendimento, como agora cfíà da Igreja tantas Províncias, ítn-

omeiínopontodcíia partida :faci» porta combater agora a força prin*

litandoircoamcr, cjue cm JtSU Cipal,ondc vive cíKàílclladoofaí»

Chriftovos tenho, os reccyos da fo Anacleto: pelo quft vos enco*

icrnadi , & conftrangcndomc os mendo, que cm quanto dura o
fcntidos a íentir os defc( ntos da com atedeíle Jericó, vosnaôdeí.

auJcncia. Porque feoentcndimen cuydeis de tocar as trombetas da

to me diz, que cm qualquer lugar oração, & louvores Divinos, até

onde vá, vos leva junto comíigo; ouvirdes, quefaô arrazadosfcus

os olhos por onde vcífamodelha muros, com vircria do povo Ca.

o ici tác affí:yçoadO;>difíicultáome tholico, porque confiadovou,quc
a pcfiib:lidaLÍe de citar cm lug.r^ cm quanto(como outro MoyféSi)

cndcnáopcíTavervi s. E íc a luc- tiverdes as mãos levantadas ao

mcna daíanca derãovos apartar Ceo,naôdcyxarciriOs de ievar de
deíicnincnKumtcmpo:oouvír;a. vencida a- s Sciímaticos Amaicci»

chando-íc auíentc das niuíkas , ôc tas, que tanta guerra fazem à Igrc-

Cânticos Divinos, & das cxhorta- ja Cstholica.

çoenscfpintuacs, ccmqaalmafc- Sirvavos de exemplo pára naô
creta , teme fer laííimado pela pro- deílítirdes defta cmprcza , a con-

pna memoria , que fc obriga a lhe fiança, com q Jofué mandou ao Sol^

Tcfrcfcar todas cftas. q fc detivcffcatèacabârdcfeguiro

E finalmente íe a vontade diíTer , alcance a ícus contrários, para que
que a todos vos tem fcyto huma cm quanto nós coifibatemos cm
couía comigo, jullamente fc qu y- RoíTiacomnoíTos advcrr3rios,{quc

x^iràò os íentidos todos , pois os mais propriamente o íaò de Dcos }
kvocomigo,partindomcfcmmim* negocieis no Cco favor para es
Mas a tudo iíio tenho tão boa dcfi. acabarmos de vencer, de todo o
culpa , comohcacaufa da Igreja, ponto. No que toca a ycíToparti-

que vedes cercada de tanras perÍQ. cular, vos naõ encomendo mais,

guiçoens, per remedia da qual, he que hun^a perfcví rança no modo
bem nos vejamos todos, naófó em de proceder, que guardaílcs ate*

guerras interiores, mas cm pon» gora, advertindo a lançarfóra de
^osde dar a vida a troco de' la. A vos qualquer género de prefump.
parte do Antipapahejjà.pela mife- çaõ, que ao penfamento vos venha,

ricordia do Senhor cxtinda em porque não ha juízos cm fcus olhos.

Ira ia jGafcunha , ôcnas mais par- quecareçaõde faltas nos de Dcos;
tes de França , & na própria Cida- nem a reputação dos homens entre

de de Roma ha graiKiç parte da No- cm voíTos coraçocns, para delia to»i

breza muy devota do vcrdadeyro mardes jadlancia , fabendo > que o
Pontífice , aindaque o temor dos primeyro fundamento para hum
Scifmaticos lhe faz não moíirar homem perder o thefouro de me-
ras obras o que trazem na vonta» rccimentos fecrctos , hc admittir

de , porque rendo ( como agora comelleamoeda corrente deloui-

tçm joccupados os lugares fortes votes públicos. Lcvamc a obedien,-

da Cidade cem mão armada, cpn* ,çia ,&caurade Decs a provar tra«

vem aos que vivem nella, ou con. bahcstão immcnfos> como faó

.tcmporizarcomosimpios,oud.ra para mim todosos que fc padecem
cabeça ao cutelo

, paífando pelas fera da Cl?»Uilra deite Mc&cyr^,&
lyrannias d'outro bimaó Mago. Ç (6 <jc. niim tenho que íentir ,.ppis

lUQj R vos



VOS dcyxo' :<5iico Prelado , que é- defuaimaginaça vÔctcndocnipcu
ca avcntajado , hc do qiic íc vòs co a vinda do Santo , faziam grair

' vay* Vayít vos hum pcccsdcr^ fica dcs algazarras das Torres , dizcn»
' vos Dcos por Pay : vede que fer- do ^ que fracas cíperarçastjnha la-

fliofa troca í EncmccmiíioiDccr- noccncio , pois com a vinda «te

cufo dos cncargoíí^ em que n.c tcn- hum Frade fazia tantos cílrondo^:.

dcs mettido^ porque não vos dcy- Mas A naclcto ^ que por cxpcricn

.

xo^emquen>c pana^íicmmcpar- cia rinha vifío quanto aquellc Pra-

to , fcm que fique , & como quem dem ntava 3 com o rcfto irfiado

,

' cà le dcyxa com-vofco ^ naô quic- &' perdida â cor delle, diíTc aos quc

tarcy entre os fauítos Romanos, ifloihcrcfcriaó, comoc( ufad^cf*

ate me tornar a bufcar onde fico cárneo. Mais quizcra ( amigos
dtpofitad . meus) ter comigo ao Abbadc de

Com cfta avifada pratica , que Claraval, veftido cm fua pobre co.

traduzi o nrclhor c^ue foy pcfli- guía, que osExercítos do Empe.
Vcl,&permittcin os ciircytos li- radordc Alemanha : &fcInnoccn.

irsitcs de noíTa língua Portugueza, cio fazem íua vinda tant s cxtrc.

ic dcfpcdio o Santo Abbadc de fcu ^^^ > naó hc fem cauf , porque ha

^Convento, ouvincic-íc tantas Ia- nelle tantas condíçoens paraofcf.

'grimas de hurria, & outra parte, tcjar ,como em mim para o icmcr.

que os Mcnfagtyros do P pa cfta- í^ao lhes íahiraó pouco verdadey

.

>vaô admirados daqucHc amor;, & raseíhs palavras o Antipapa.nem

/iÉhifidade, que viaó cm todos pa- dcyxou de fer cíia Vinda acaufa

ra comíeu Prelado , & da afíabili- total de fua dcíiruiçaò , porque
dade, com que tile ostraiavaaca- ncíTo Padre Saò Bcn arco, tanto

da hum cm particular. Poílo a ca ^uccntr ucm Roma;&dcfcançoa
'iminho, & p^^íTadas as montanhas do caminho, vendo que os nego-

dos Aípcs, entrou cm Itália, ale« <^ios íc havi ô de levar ííiàis por
'grando cc m a fama de íua vinda as ^O"^ cflylo de preceder , que nad
terras, que jàtinhaõ alcançada a por armas, pois as naó havia ^ co.

graça de fuás maravilhas , & delias nieçou de tomar o tentoàs couías,

t' íahiaó a ver , & pedir fua benção, '& de pcífoas que o bem fabiaó , cn-

'inaô fe fartando com huma.Ôc muy- tendco os s nímos da gcíitc , qucfe

tas vcíics a alcançarem porq de ca» guia ao Antipapa,& corno nenhum
'dahiiadcllascuidavaó^ lhe viiihaõ "dcyxava de conhecer o mà >efta.

f novos favores do Ceo.hm Roma íc do^cm que andava fuílcf tíndo fuá

lhe ícz hum grande recebimento, v6z, mas que a huns obrigavao

aflim dos C ardeaes^ como da gente parentelcO;& a ir à opinião>cm que
popular, tocandofc os finos, & icriaô tidos > deiamparando a feu

tangendo tcdo género de infíru- próprio íanguc j a ourros os Bene-

«mentos, ccmo íe entrara o pro- tóos,&: Prebendas Ecckíiafticas,

*frró Fóntjfi e , ou algum Empcra- <3ue poíTuhiâõ , de q temiaõ ver fc

1tíor a rcècbtr a Coroa : & foy tal o "privados porlnnccencio/& outros
apphufó, & feílas da gente, que ínalmentc felcvavaó da fé, â:ju«

es com pi ices do Antipapa imagi- raméto, que lhe tini âoteyto, dcõ
-iilraòfcr vindo algum foccorro a naôdefamparar cm nenhú tempo.
Innõccncio , & íc começarão a prc- - Conhecendo o Santo as cauías

«parar com ais armas nas mãos para poronde fuíicntavaó a fciíma , &
rebater os analtos,c[uc lhes í Í?cm que nenhum dcllcs cíiava quieto na

«dados > masdefenganandc^fé logo «onfciencia , cncendeoa facilidade
<^'

- com
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cem que íe podiaõ arruinar cíles

fundamentos, pois tinha da fua

parte hum privado tanto de cafa,

ccmo era a conícicncia década hti

delles, qu« em lhe fcgur^ndo o
.campo dos males que tcmiaõ de fe-

ra, lhe havia de mctter nas mãos

as chaves da Fortaleza,& com ifto

ccmc^cu a pôr tm pratica com pcf-

foas, que lho foílem dizer; Que
naõ era o parentcíco do corpo cau

. Sb para fc perder humthcfouro taõ

• grande , con o eraô os bens da glo-

ria ,nen5Íi:i;va em menoscabo de

huiraicr3ça:),dizcrfc pclomun
do, qutdt iam parara hum pr. rente

injuíio , & pela cauíâ de Jefu Chri.

íto negara íeu propno fanguc , an«

tes cm dobro fc lhe 1; uvaria de to»

dos y quando viíTem que a cauía

commua valia mais que as parti

culares ,& ficaria por façanha ceie

bcrrima dizer-íe, que do próprio

tronco donde fahiraõ asinquicra-

çoens,&milcs, fahira oremedio
de todos elks. Aos fegundos di«

zia , que naõ era de taõ mà inclina-

ção o Papa Innocencio í que a quem
lhe pediíle mifcriccrdia , a Kpuvef-

fe de ncgar,nem deípojar dos bens,

& rendas Eccleíiafticas aos que fc

VJiihaóre olherà Igreja,antes lhes

.gratificaria clle conhecimento com
» outras novas mercês , al^m de lhes

confirmar as que jàcinhaõ alcança»

das por quem as naõ podia dar , &
aííim ficariaõ com íegura confcien •

cia gozando de mayorcs bens dos
que tinhaõ, com damno de fuás aU
^as.
í Aosterceyrosacodiacomctarif.

fimas provas do Direyto Divino,
& humano, mofírandonellas, co.
mo os juramentos feytos contra ò
bem commum, & ferviço de Deos,
naó cbrigíô, nem tem vigor de
obrigríT aos que os fazem, ames
pcccaó em fuíkntar obra de íua na-

tureza nià, & contra jultiça , como
era a que jAnacleto fazia contra a

iin;aõ, ôtbem da Igreja Romana*
VaícraõtaníO as razocns de noííò
Padre Saó Bernardo , & a fiança d<5

fua palavra , que prometteo aos
que ícrcduziíTcni á graça, ôc per-

dão doFapa Innocencio, que cm
poucos dias fe puzeraõ da fua par-

te os mais privados de Anacleto,dc

fc ihcsdcstez íua Corre taõ de rc-

ptnie , que jà o naó feguiaó j fcnaõ

alguns poucos de homens facino-

rofos , a quem a exorbitância de
ícus dcli<flos tirava as cfpcranças

do perdaô dclles , & chegou a cfta»

do, que nem gaiío tinha baíianrc

para os criados de íua cafa & fcnaó

era Rogério R cy í que fe dizia) de
aiíbasasSicilias, naõ haviaquem
lhe déíTc vento afeudcíatino: por
onde fe cniendeo, que convinha
acodir a eíla parte , -a qual remedia-
da , fe quietava o mundo todo*

CAPITULO XXIII.

DAguerra ^ue 'Rogério fez ao Du^
que Reynddo , em que foy vencia

do, conforme aprofecia de N» Pã^
dre SíiÕ Bernardo , que com tittão

de Legado foy mandado pelo

Sumrío Pontífice a tratar de fua
reducçdo,

A Cima contámos comôo Eml Mexia in

perador Lothariolançàraà ^«aCon-

Rogério fora de Calábria & o con. slivaV*
ílrangéraamettcrfe nallhadcSí* vitaS.

cilia , deyxando por Senhor das Í5""í'*
' -^ ,, r cc omtics

terras, que lhe tomara^ a íeu paren aii; , &ç.

te, & grande privado Reynaldo,
contra o qual elle paffou com grof'*

fa armada , tanto que fe publicou a

morte de Lot^^ario, cuydando ti.

rarlhefaci mente das mãos o que
com a mcíma facilidade dcyxàrâ

nas do Emperador. Mas O Duque,
que era homem bellicoío > & cfea*

do cm guerras, & tinha comíigd
boa guarnição de gcnreTudcfcí,

R. i) de



:rnar-

& Italiani , junta , & paga jdc in- da, ícgundo oconfdho humarro,

duíiria, por entender o que Kogc» como de p uco cifcyto, per lír

rio machinava , Kic rei li ocaôga- contra fio querer Divino
, que tqy

Ihardamcnte, que perdeo muyto entreter a toJ scoin huinai» ppa-

dobrio jcomque paíTáraoelircy rcnciaa de concórdia , mandando^

to, & mudou a fúria de pelejar cm dizer a [nnoccacáO^que parafc juf-

outrocliylomais atentada. tificaríuacaufap &eil ; íc ceríiíicar

Fez o aíTcntO da guerra na Ci- que era a n^aíb |ulla , & digna de fc

dadcde Salcrno, &dalli inquieta- icrpcrtal^lhcnFiandaíTc o Abb;dc
va todas as cerras que hoje fc com- de Claraval , com quem praticaria

prchcndímno Reyno de Nápoles*, nilla, & toa)aria os mcyos mais

ha qual occupaçaôoachàraòhõas julios^ que lhe parcceffcm; & ao

ca;tag do Antipapa, cm que lhe Ant!papaavifou,qucmanda(ícpQr

dava conta do mào praceíTo, que lua parte a hum Pedro de Pifa^ho.

os fcus negócios tmhao cm Ro- memcloqucntiílimo ^ímuydou-
ma pela vinda do Abbadc de Cia - to cm dircyto Canónico , & CiviI,

rayal ,& o perigo em que eftavaô

,

par que nas Cortes , que dctermi Ber

fc lhe na6 déííe foccorro com ioda nava celebrar , ficaíTc fua caufa mais ^"^ '^^•*''

i brevidade. apparcntc, & bem juítifícada, que a
"^' ^"^^

Achou fe Rogcrio muy atalha, de ínnocçnc»o defendida dç hum
do com eftas novas , íem íabcr dar- Monge pouco expediente cm tn.

fe a confclho , porque fc dtyxaya a icrprciaçocns de textos , & argu.

guerra de Calábria, entendia que mentos írphiflicos.

Keynaldo fc havia de melhorar de Atirava nifto Rogério a muyras
modo, que quando déffc volta, coufas, huma das quacs era tirar

naó tivcííem íuas coufas remédio, com cíiacapa de Roma a N. P.S.

& aindaque as aventuraílc por foc- Bernardo, p ra que naó fizcífc com
correr a fcu ídolo Ana leto, co* fua prcfençi , & aut oridade mais

rhecia , que para foccorro de inno- guerra ao Antipapa; Ôcíufpendera

ccncio lhe hav ia de feguir as palia • Innccencio , cm quanto o negocio

daso Duque Rcynaldo, & os Pi- cílava indccifo, para ícnaó prevf»

fanos por mar lhe dcOruiriaó as ter- nir de mais foççorros ; a outra era

ras marítimas; & negar foccorro a darneítcmcyo tempo batalha cam»
^uem julia > ou injuítamente lhe pai ao Duque Rcynaldo, & dcsr

dera o titulo , &ç, invcíhdura do baratando-oi^comaçuydava )Iovar

ReynO)parecia,alèm de ingr tidaõ, o Exercito vitortofo contra Roma
fazer pouco cm fua auihoridadc, para o foccorro de Anacleto , Cem
pois fazendo tanto cafo das Bui- deyxar o inimigo dfcraz dascof-

laS;Com que eíUva confirmado^ fa.- tas.-Mas todos eíles confclhos,quc

zia tí^ó pcuco de quem lhas conce* ao principio fe naô ertcndéraõ,

d^ra, donde fiçitria entendendo q atalhou a Providencia Divma cóm
jp^dp , que naó Q fuílentàra pgyc ordem Cngulariíiima.

mais , que para feu próprio intcrcf- Partic-fe noíFo Padre Saô Ber*

ie , curando pouco daconíeiencia, nardo de Roma para Salcrnocom
^falvaçaódcfuaalma.i^dlies penfa* authoridadc > & poder de Legado
mentos o entrctiveraõ alguns dias, à Latçre, aventurado açs coíitraL

fem íabcr a que partç acudiíTc , re? tcs da guerra , & aos deía.aços da
^

volv,cndp hcr.fhumas couias, hora gente quç a feguc , oflcrccido a cf.

pujtrasno
j i;?p, ai;é que fç refol* tes,& a outros roayorcs por fervi»

yco cm huma tap bem encaminha- ÇQ da igrçja, & çbcg ndoi Ccrtc
de1^
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òc Rogério :, fcy nas pnmcyras vi cimento ,& dcshonra : & fc com c^
íias iDuy bem recebido^ & tratado xas condiçoens vos contenta

, pon*

com a veneração , que Tua prcfei> de os cíquadrocns cm ordem de pc»

ça obrigava a fe lhe dar» Porto co« leja , que cu me auíentarey donde

mo íeu propoíito naô era mais > me poííais ver, & ouvir, atèquco

que entreter o Santo em palavras, próprio damro vos obrigue a ter

òcicilofóra de Roma cm quanto porbommeuconfclho.

dava batalha ao Duque . nunca lhe Com cíias palavras fe deípedio

diíícrio a propoíito às condiçoens de Rogério,& paíTando íe ao cam*

de paz
,
que lhe propunha por pai- podo Duque > o animou a cometer

te doPapalnnocencio, mas com vaierofamente feu contrario, pto*

humas rcpoftas equivocas o entre- mettendolhc da parte de Dcos hu»
tinha, (ando íempre prcíía a con. ma gloriofa vitoria ^ & dandolhe

ccrtar o campo , & ajuntar a fcida. fua bençaõ , & conccdendolhc co*

deíca dos prcítdios ,
para ir buf» moLcgadoindulgcncias,8ircmif-

car a Rcynaldo. EquandooSan- íoensde culpas, íerecolhco a hu*

to acàbou de penetrar fcus pen. ma VilUpcrto dondea bat Ihaha-

íamentos , ficando algum tanto ai- via de fer , deyxando os da parte

teradodoíucccíTodascoulas, fem de Reynaldo contcntiflimos com
íazcrmuNta conta das forças hu- a promcíTa da vitoria , & taõ ale.

manas , fe recorreo com fcrvorofa grés , como os de Rogério cftavaõ

oraçan a pedir as Divinas, que nef- irillcs, & defeíper^dos de a ga-

te caio femcílràraõ bem claras pela nhar, tendo contra fi a oraçaô, ôc

partcdo Vigário de Chrifío. Lc« fantidadc de ncíTo Padre S-ô Bcr-

vant u fencíTo Padre Saó Bcrnar- nardo.

do da oração chcyodemileípcran- Chegado O ponto de romperem
ças , por 1 e fer nclla revela o o os campos, & dado o final de aco*

fim dos trabalhos prcíentes,& vin meter,fe fez de ambas as partes cem
cio fc a Rogério, lhe pedio, que fingular esforço, aííim pelo muyto
não déííe batalha £0 Duque, nem dos Capitaens, como peia boa gcn-

cGnfentiíTe derramar tant; fant^uc te de guerra, que ambos traziaô*

Catholico,pois cílavaó em termos, Fez Rogério quáto fe devia a hum
q por boa paz , 8c concórdia fe po- Generaltaõ valerofOjôt a hum Sol-

Gia remediar tudo. Naõ curou Ro» dado de tanto animo
,
qual fe tinha

getiodcfuâsadmoeftaçoens, por. fempre moftrado: & Reynaldo o
que naôconformavaô com o pro quecoftumava em todas as occa-

pcfifoquetmha,& pormaisqueo fiocnsdaqucUcmodo, & como ti»

Sa toinft unefteparticular,& fez nha aDeos por fi, & a oraçaõdc
diíFcrir a batalha alguns dias, ao noíTo Padre S. Bernardo, que ncíia

fim não pode abrandar o coração conjunção eftava com os gcolhos

dcR( gerio , para que deyxaífe de a cm terra,& as mãos levantadas aos

dar , antes lhe mandou huma tarde Ccos , pcdindolhe favor , & foc
com lobrecenho , & moftras de in- corro : levou Teus inimigos de ven-

dignaçaõ, que lhe não fallaífe mais cida, rompendolhc a vanguarda

rcfta matéria. A ffim ferà,(lhetor' com hum batalhão cerrado de gen-

fiou o Santo ) que em caio de dey- te de armas , em que o próprio Du-
xar a baalha, não faliarcy mais quchiafazcndo porfua maóeftrai-

conrsvofcojmasfemfa ravosdigo, nhezas, & abatendo asbandeyras

que fe a dais> naô ícrà a vitoria vof» contrarias , com que os feus comc-

iâj nem tirareis delia mais,quc aba» çàraô a gritar: Vitoria, vitoria, vi*

R iij va
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va Iflnoecncio , viva Inrjocerieio; & cornsndo-fc à Iç \ antar lhe tAiíic.-

^

outros flppellidavaõ oncniede N» A lenidas graças devidas aDcos
ladre baú Bernardo, cobrando por caòilluilrevicoriajdoun^uy-

comclk , & com a lembrança da ias graças aohãto AbbadedeCia»

vitoria, que lhe promçtitra , novo ravalj por cujas orações, & niGrcci*

€sforço,&os inimigos tanto me- mcmosmcíoyconccdídaj&rdami*

do, que lhe começarão a deyxaro nha partç lhas day,em quanto aoc-

campo conhecidamente , & Roge. çupaçaõ de extinguir as forcas dí<}

rio íkfatinado com tal íucctíio , inimigo, me naô dà lugar aofazcr

ícm íabcr o que fiztíTe , temeu por por mim próprio. Dito ifto tornou

fcu barato enccmend^r a vida à li- a ca valgar,& pondo as pernas ao gi-

gcyreza do cavallo , dcyxando es nctc, cõtmuou com o aleance,em q
ícus perdidos , & mettidos na maõ morrco a melhor gente de guerra de
do contrario,que lhes ícguio o ai Rcgcrio & fc ganharão nquiffimos

cance , em quanto dure u o dia. E.f- dclpojos em fcu campo, com q os
tava ncíTo Padre Saó Bernardo oc* Soldados do Duque ficàraõ mclhof

cupado em íua oraçaó, quando a rados, & mais providos de armas
grita dos que fugiaó , & morriaó do que andavaõ antes. Muy alegre

no alcance, & o tropel dos cavaU foyeíla vitoria, aflim para o Papa
Ips, & o Mata, mata dos vitonofos, Innocencio, como para toda Itália,

lhe chegou aos ouvidos, 6c hum ondtRogeriocradefamadoporfua
dos RcHgiofcs , que comei ecíla' icrrivci condição, 5ídemííiadaco.

vaô,íahio fora para ver o que feria, bica de mandar , & com cila fc Ic«

& achando hum homem de armas vantàraõ asefperanças de muytos
í3o Duque, lhe perguntou o que a coufas grandes, ôcfc abaterão as

paírava*,aoquccllcr€fpondeocom do /\ntjpapa,quandofc>ubeemRo«

aqucl c verío de David : Viâi im' ma as noviS da rota, & o modo com
finm ftíperexalíaturTJ f & ekvatum que o Duque Reynaldo íicàra fe-

fifper cedros Ltbmi f tránjivi, c^eC" nhor do campo ^ & dcrcrmínava

ce non erat : cuja íignifícaçaõ hc: Vi com rodo ellc vir em foccorr • do
o injuílo levantado cm lua opinião verdadeyro Pontiíice, Rogério,
mais alto que os cedros do monte que na fúria da batalha fc puzera

l>ibano,& com pouca mudança de cm falvo à unha de cavallo, naô
tempo íe fez tal cm feu eílado , que defcançou de dia , nem de noyte

,

iiaóíicoumcmoriadeiíe. Naôfeti' atê fcmeftcrem Salcrno, dando
nha o Soldado bem partidodoRe- graças aventura pelodcyxaralli

ligiofo , quando o próprio Duque chegar tanto a fcu falvo: & reco»

armado de todas as armas , ck a ef« Ihcndo as reliquias do Exercito, 6c

pada trocada em cor de fanguc,por convocando de Sicília alguma gen-

icOcmunho do muyto que derra* te de gucrra,fc tornou arcpararo

mâra, chegou feguindo a vitoria a melhor qwc pode, tcmerofo de
todaa furia do cavallo, & vendo Rcynaldo querer profcguir a víio-

o habito branco do Rcligiofo, & ria. E vendo que fc quietava com a
Cpnhccendc-o por comp..nhcyro gloria que ganhara,fahio cm publi-

4ç N Padre.São Bernardo, fc apeou co vcftido de fefta comhura íem-

do cavallo»& armado(como cíiava) blante alegre , Sr taó confiado , cc*

fç lhe lançou aos pés , abraçando o nio fe lhe naò viera damno da rota

porellcs, & fazendo dcmonílra» paffada.E para mais dar a entender

çaó de lhos beyjar , em quanto o pouco cafo que fazia de tudo,

Ihc.díiva lugar a vifcyra do cimo', convocou fcus Eíiadoí a Cortes ,
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para ncllasfcdifputarc ncí>cciodo

Pontificado ; vcyo a tllab Pedro de

Pifa por parcc do Antipspa , & Ro.

gcrio ir.andou pedir a N» Padre S«

Bernardo, que como Legado de

Innocencio ( a quem con^pctia a

dcfcza dcfua julliça ) fc quizeíie

achar prctcnte,promettcndo, que

fc fccfiaria ícm outra dilaçsônc.

nhuiDâ à parte mais juílificada.

Bem entendia o Santo Legado os

intentos de Rogério , & a confian*

çaquetnhana t:loc|uencia,&cru«

dição do Procurador de Aracle*

to> roas diífinnulanflo comtuda íc

dcfpícic do Duque RcynaldojCom

qucnneíkvedepoiíi àà vitoria > &
fc foy dircy to a Salerno a dar uiti^

íRO tento àraalicia de qucmocha»
mava.

Ncmconfentio Dcos> que fua

vinda fcíFe dcfacompanhadade aU
guma maravilha extraordinária j

porque no próprio dia,cm que che-

gou à Cidade , hum homem ncbre^

tjUe de certa enfermidade incura»

vtl clUva defconBado dos Medi*
coSj fonhou j que entrava cm Sa»

Icrno hum Rcligiofo Eftrangeyro,

& que bebendo da agua com que

lavaffc as mãos , fc lhe rcíiituiria a

faudc perdida : ao dia íc^uinte cer-

rtndo a tama do Santo Legado , &
dogaíalhado, que lhe farafcyca,

cahioo enfermo, fcr cllc o quçna
vifaô íc lhe mcíiràra : & pondo di»

ligcncia cm haver a agua de íuas

ináos,noinfíantequcabel5CQfíccu

tão livre da enfermidade, que le-

vantado da cama ^fefcy por íimef'

mo dar as graças a Deos à Igreja,

& depois a noíío Padre Saõ Bernar»

do , a quem todos vião ,& venera*

vão como mereciáo taes obras : fò

Rogcrio obíUnado cm fua opi.

niãOjôc pezarofo de ter cxperi.

mtfntado tanto à fua cuíta a virtu*

de,& merecimentos do Santo,nao

fez muyto cafo do milagre, nem
moíirouidlo na conta, q>ic fç lhe

devia , antes com hum cílylo de

louvar pouco , & por entre dentes

( ecíiume àc entranhas d«nadas>

comenvtja do que naô podem ne»

gar ) desfazia no muyto > que os
Senhores da Corte lhe contavaô

do Santo Abbadç , & quando lhe

dava audiência, & o admittia a

tratar dos negócios, que tinha a

feu cargo , o fazia com menos fa»

vor ,& ccrtC2iâ, do que convi*

nha à Dignidade de Legado , &
pcíToaPontifícaU que rcpreíenta*

va .• & vendo que o notavaó diftoj»

& íecfcandalizava o povo, dava

por defcuípa , que naô havia de

honrarcoma Legado de innocen-

cio ao Santo , citando ainda inde-

terminado na certeza do Pontífi-

ce.

Tudo iílo noíTo Padre Saõ Bcr*

nscdo padecia com aquclla conf-

taneiadcaaimo> & ferenidade dfi

roík) coílumado , di^mulanda
coa\ Q que via , fá pelaintejrcííe de
adquirir aquclla alma , & V'cr fc a

podia reduzir ao grémio da San-

ta Madre Igreja. Chegava .fc Q prii;

mcyrodia das Cortes , & como era

a^o publico , houve duvida , f<s

quereria oSantoçtitrar neílas , co-

mohomem particular, & íimplcz

Procurador de Innocencio, como
osScifmaticosdefcjavaô, fccomo

Legado Pont ificalj no que Rogério

naô queria confentir em nenhum
modo:6cmandandolhc dousCoa-
dcs feus privados a tratar dcílc

negocio, os defpachou com huma
rcfoluçaõ taõ avifada , como craõ

todas as fuás. Dizcndolhes, que
em nenhum modo entraria nas Cor*

tcs como Legado » nem aceytaría o^

aífento de tal , porque donde naõ

havia Rey , naô luvia para que de-

bater cm lugares. Notando com
muyto aviíoa Rogério de tyranno

intrufo no Senhorio aiheyo, ôc u.

furpador do nome Real por autho.

ridadçpropria;& guardandoaíua
tâmbcm,
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também j porque naô pareccíTc, havcrmododcjuíliça;, qucvicífciâ
queentrado cUc nas Cortes» como conra com a muyta que por parte
Núncio, approv;iva a Dignidade de Anacleto ícallcgava; rriiS ci:c.

Real de quem allipreíidií. Rcfo- que naó punha lua confiança cm pa-
lma cíh duvida a golto de ambas lavras;, ^ dado que naturalmente as
as partes, íe começarão a celebrar tivcífc dclicadiíTimas ) fcnaõ na
as Cortes, cm que fc traçou o que virtude , & poder de Dcos , cuja
logo veremos. cauía defendia, encaminhando as

1
palavrasao próprio Pedro de Pifa,

lhe fallou dcíla mancyra.
CA PITU LO XX IV. Como a certeza de voíTas letras,

&a fama da eloquência, com que
jyoqiit nojfo Padre Soo Bernardo asiiluílrais ( Doutor infígne) ícja

ptí([ou nas Cones de Salerno, ^ taõ publica ao mundo , naó nie to»

como cowvenceoy c^ tednzio à mou de fobrc falto efta contenda ,

Igreja a Pedro de Pifa-, é^ da nemmcachoudefapcrcebido aga»
rnortedoylníipapaÂnâcletOy (^ lançaria, com que arrczoa!TcsncI.

fejjãõ de VUÍorfeu,SuccejJor, la. E oxalá igualara a bondade da
^; í i

.
s

, cauía à facúndia do dcfeníbrdcl-

Guiidi-
^^Om grade attcnçaõ de todos la; porque fendo ambos confor»

faivus 3 %^ chegou a hora, cm que ene- mes, naó houvera entre os i\!í(ci'

siivaubi gociodacleyçaôdelnnocencio, & dos quem rtíiftira a taó maravi*

rSus Anacleto fc havia de diíputar cm Ihofos dous extremos. £ de mim
Moiia- publico , & tomar-fc pcLs alicga- confeíilo , que como homem pouco

Epíftôia Çocns dos dcfcndcntcs a ultima rc- vcrfado em defender caufas publi-

^uadam. íbluçaõdocafo, cas, me deyxâra cíiar encerrado

lihT^T
' Scntou-fe Rogério cm íeu thro- em meu M; íicyroj fcm vir moílrar

lo^^' noRcal,veftido emhumaOparo- ao mundo a pouca fubtileza de
Bernard. çagantc dc brocado , & por luga. meu entendimento, fe acaufa de

vaiSubi fC"» convenientes os maisPrinci. )ESU Chrfto, ôc fua Igre/a me
fuprà,& pes dc fua Corre, diante dos quaes naóobrigàraôafahir cm publico,
rditjui,

f^ levantou Pedro de Pifa, & como aíTolhando depois de t nta riqueza

Procurador dc Anacleto, começou àc palavras , hú cabedal taó humil-

Gom (ingular eloquência ,& ordem de, como faõ todas as minhas.Mas

de palavras a provar por textos do raígaõ-ícme as entranhas, qu.nc

o

corpodoDireyto, allegados a fcu vejo, que a vcíte inconfutil dc
fabor, como a jufíiçadc Pontifica. Chriílo( figura maravilhoíadc fua

doera fua , & a forma cm que fora Igreja ; que Judeos , nem Gentios

eÍcyto,iLtiy conforme com o que ouíáraô dividir em tempo de ua

coiiviríha para íer cley Ç£Õ Canoni- Payxa6,fa§aô agora cm partes^com

ca, corroborando tudo, hora com temerária oufadia aqucllcs, que
Mzocnsapparcntes, hora com ar- com nome de Catholicos ncgaó a

guínentos íophiílicos, dc talmo- Dcos na obra, o que nasapparen*

do, que os ouvintes levados d^ cias prometrem. E porque venha-

fuavidade da pratica, &daííngida iiK)saocafo,8i íemmaisallcgaçces

authoridade dos ccxtos mal alie. dc textos ( que vós entendeis me«
gados, diziaõ huns para outros, Ihor do que os citafíes) vcs mo-
que mào partido ficava ao Abbade í^re com huma razaó , a pouca com
dc Claraval , pois tomara a dcfcza <3ue provais rodas as volías. Expli-

àíi parte contraria, onde naõ podia carey a que teaho com huma figu.

ra
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#a do TcxtoSagraíio,cmqwen)â. dasa Qrviçode jÊSUChhftô j Ãí

ravílhofarnente <c de. laríí â uniâê fitíaluKntc a Cieresziâ > que cOcnO'

da igreja _, & o irodo de í<iivaí;ão
;,

i^xercilos de Dcos cúao gwçrtc^n^
queálcan^ãoosque vivem no grc- do Ce ccminuo peia faUâçâo do
mio delia. Detcniunaíido Dcos povo C?»thoIico> ôtfc guarda ra fô

pelos pcccados da gente aíTolar o ft fálvgção j ^ tnimOs de Dcós pâft

mundo com hum diluvio genera' O /imipspa Anacleto >Ci: fctidcfcn*

liílímo ;, & acompanhando cita de» íor Rogcrio ; como ft Os mereci*
terminação de juil ça com outra mentos de ambos poílos cm bâlarl*

de nníericordia^ mandou ao P«tri- Çapezàraõ mais nos olhos de Deo$,
archa Ncc fabricar huma Arca pela que os de todos os PrincipcS;Pre-

rraça ,,& modttd de íua eternala Udos, Reii^iofcs , Virgens', éç

bcdoria, ondeie guardarão povoa- njaisGachoIitos do mundo. Naó
dorei» para p niUndo , Òc íalvàrao as pcrmitta Dcos ( como na > permitv
rcliquiat dclle. h como Dcosor. úrá (cm falta^ que pela íalvaçaô^

dcnava ntlla hum debuxo de íua dcdouh hGmcfJb tenha Dcos pnva*
Igrtja, d zem os Loutorcs San» do de íbigrava todos os Kcynos
tos, q do modo que perecerão nos da terra ^^pcrmittind), que todos
corpos todos os q uc íc naô achàraó errem j para fó eíks dous accrta-

ccm Noé ao tempo do diluvio, rcnn.E levantando fc em peno fimi

percccràô nas almas os que no dií

-

dcíias palavras > íc chegou a Pedro
curfo de fua vida fe acharem fora d€Pifa,& tomando.opcla maó^O-
do grémio, &uniaó da Igreja Ca» fej também levantar, & Ihcdiífijí

ihoiíca. ocíle modo :Dcyxemos( Senhor)
Ve jovos concedendo a compa- ^

^ que defendem voíTas palavi as , Òc

ração, âUegar por vofia parte, que %smosoqucvosenrmaa verdade
a verdadeyra Arca dò remi djo » íi. das obras

, que cila vos guiará a en

.

guradâ na de N pé , & onde fe pro- trar na Arca mais fcgura , &r com-í

metce talvaçaò , he a que governa tanta copia de Re>tios ftguircmos

VGÍTo Anacleto ^ & fora delia fe a Innocencio , & com tile a Chnf,
achaõ íò aquellcs, a quem Dcos tQ,deyxandoao Antip3pá,ôcleuií

tem re^rcvado. Miferavcl cílado dcfcníòres no diluvio dcíuasopi.

fera o do mundo , Ôc coc fa fora de nioens ,cm que Deos por occolros

todo o modo de juftiça, quando juizos pcrmitte dtyxailos engol.

com Innocencio tivera Dcosre- far»

provadoosRcynos doOccidentc Com cftas, & outras palavras

com os Rcys de França, Hcfpa. femelhantes ficou Pedro de Pifa

nha , Inglaterra , Dacia , Hungna, tão embaraçado , que naõ foubc

& Dinamarca, os Potcntad s de refpondcr ás razoens do Santo

j

Itália , & o íamofo Império de Ale- mas callando a todas cilas , lhe dil

-

manha, com outras muytasPro fe, que na determinação que cllc

vmeias, & Regioens cftranhas, tomaíTc, cacharia fidcliíhmo com-
cujos nomes referidos fizcraô panhcvro, & daria obediência ao

comprida hiítoria j &feGOm clks Pontífice, qucelíe julgaircporvcr-

ftnicnciàra a morte perpetua as dadcyramcntc clcyto, &entronit

Rthgiocns Sagradas, onde in^ni-i zadonaCadcyradeSaãPcdro. Fi.

10 Rumcro de Santos Jheeftàoffe cou Rogério enfadadiOimo, vcrtm

recendo de continuo facrificios de dofahircmvaõtodás asrwçafí^quc

louvor,os Bifpos Sagrados, os Ab- buf-^va para danat ao Papa Irjia*

badcs Bentos, as Virgens dedica- ccncio ; &:fcm dizer pailavra , íele

.

vantou



vantou de fcu ihrcno, naò fa/cn- pa , o qual luíkmaíTc a fcifma, r.á,>

do ao íâhir cortcíia nenhuma ^ nem lanro para levarem adiante íeu dcf •

iDOdodcgaíalhado ao Sano, nem atino, como para íc concertarem

cadmittiodahi cm diante a confc- m is a fcu goíio com o Papa Innor

lho, antes trandou aos Oii>-ji es de cencio -, &: ailim elegerão a G^cgc-
íeu Paço, que nem cartas Tuas lhe rio natural de Rorini, Prcsbyttro

acc\t íTcm, fe acafo lhe mandaííe Cardeal da Baíi içados doze Apo» Pi""nam

alguma. Holos, a qucmdcràonomcde Vi- cèutij!"'"'

Vendo ní ÍTo Padre SacBcrnar» á:or, que aícrvcrdadcyro Ponti Onu-

óo o pouco fruto de fua detença, ficc , íora o quarto do nome
chr"n*-

&onnuytoqpcdiatazer,afliítindo Tratou-le cfte Antipapa com log. Sum.

pcííca'!TiCn(e cm Roma , ordenou pompa, ôcfaufto Pontifical pcrcí» ^'«""tic.

de ft part r de Salerno, levando paço de cinco mezes, carteandc-fc hh.yclg.

comíigoaocloqucntiííinioDcutí r cm todos ellesccm Rogério, que ^e.

Pedro de Pifa , para o tornar agra- o animava a continuar a fciíma,

ça do Santo Padre Innoccncio,quc promettcndolhe mil caftellos de*

os reccbto a arrbos com íummo vento de foccorros, fó a fim de
applaufo, mcílras de contenta- conftrangeraoPapa, quclhcdéflTc

mento, cm particular 20 Santo, ainveíiidura ,&tirulodeRey Na-
porcuiorcfpcytopcrdoou, &fcz politano^na forma que Anacleto

algumas mercês ao companheyro lha tinha dado: mas comotudcfc
que trazia. Rcftava por acabar de rcíolvia em palavras, & nofío Pa.

excluir de Roma o Antipapa, & drc Sa5 Bernardo trarava em Ro-

;

neíie negocio íc começarão a pôr ma acaufa de Innocencio, chcg u:

os hom^bros com muyra torça ; mas o pobre de Vidar a ver-fe tão vcn-

â dcDeos fupprio onde as huma- eido, que claramente conhccco a

.

nasnaõ akançavaõ, dandolhchu- vaididedeíuapertenção, &o^fra-

ma enfcrmi<3ade mortal , com que cos fundamentos^ que tinha para fe

acabou a vida cm eípaço de três fuílcnt-ríjella; por onde fe movco
dias, fcm lhe aproveytarcmmedi- interiormente a tratar de ccncor-

cinas , & remédios cxqu.íitoSiquc dia: & fendolhe entendido cfte de-

por diligencia de fcus fautores fo. ícjo dos que fcguião fua parte,

r^ôícytos Ecomo a dureza de fcu Ibo cftranhàraó demancyra, & o
coraçáo era tão (em remédio, como atemorizarão com tacs palavras,

a enormidade, não aproveyt.irão <]uelhcconveyo nãodarmaisaen»

os Sacramentos, & inípiraçocns tender, que dcfejava defccr-fe de
Divinas mais em fua alma, que os íuaempreza, nem fallar cmcon-
Mcdicos, 6c fuás experiências fi. cordia: mas noíTo Padre SaóBer-

zeraõ no corpo. Sua fcpulturafoy nardo, que nadj lhe paíTavapor al-

tal , comoo diícurlo da vida . por- to , nem perdia o.caíiaó de pacifi.

que tcmendc-fe os parentes de lha car a fcifma , tanto que fcubc que
negarem cm Sagrado , como a Sâf« Vi<ílor cfta va violentado da confci.

matico, o fcpultàrãotãoocculta- cncia própria, & o naô dctnha
mente, que nunca osCacholicos n)ais,que a violência dos que ceie-

liverão noticia de íeu corpo , por géraô , para fe defcer da pcrtenfao

mais diligencias, quefcniflofizc: doPontific do, bufou medo co.

rão. moíevcrcomellehumanoytcjem
Trabalharão os fcu s devotos ferviíiodematôgente,quedeham

por ter fua morte occulta, até ele- Capellâofeu, a quem a traçada

gerem cm fcu lugar outro Antipa* clcyçaõ dcfcontencàra íempre,ôc o
períuai



pcríuadia á tentar icriíioncílcc*^ «-«^Houve sigurnas breves dcfcul*

lo.
'"" pâsdcpatteâparcc^tc.cbidâs com

Chegando a fe ver Vidor> & ô íiigulares moílras de amor, & fi*

Santo j lhe vicraô a ambos lagri- candocadâhumem ícu cíltadOi fe

mas aos olkos , aindaque com as dco fimàqucll a defaventura, & af*

icnçocíisdiífcrentes, porque hum flicçaó, cm que a Igreja andava ha*

chorava com dor do que temia , 5t Via ifcte annos > dous me2cs,& qua»

outro com o gofto doqueefpera tro dias; celebrou fe eíVarcduc»

va : & depois que fe tratarão com çaõ aos i j-* de junho > correndojà .

pratica fâíniliarj& o Santo lhe poz o anno de noíTa fslvaçaôde 11^9» AnttO
diarte dos olhos o intcrcíTe da fegundoacontadePànuino:& fa«

cuictaçãoda Igreia. &íalvaçãode bcndc-fe ao dia feguintc â nova ^^Í9*

íua alma, & de muytas outras, quf} certa pela Cidade, foy tanto ocon»
kga:ihavaó de volta comella,dan- tcmamcnto do povo, como ícâca*

do fim à fcifma ) 6t lhe íacilitou o ti-* hum lhe fora rcitituida a prc»

perdão -& graça de Innocencio^ 2ío pria vida^& fe davão huns a outros

íim acabou comclle;, que deyxado parabens,comofcf raapazcõufa
o nome , & ii>íignias Pontiécaes, tocante muy cm particular a cada

ufurpadas contra juíhça > ficaííc fcum dcllcé» 1
com o nome, & Dignidade de Car Os amigos de Vidor, ou para

dcal Presbytcro do titulo dos doi mcihor dizeis, de íeus intercíTcs

ze Apoftoíos > fcm nunca per fi > próprios , dado que lhe laílimalFc

Fiem por tcrceyra pcíToa , lhe poder ocomçãoa pazque fiííerâ, tõdàviâ
o Papa fâícr desfavor, ou vcxaí fe callâvaô' èm publico > por naõ
çaô com rcípe^ to do padado. ' danar mais eiiiitu cafo > & por viâ

A tudo lhe abonou o Santo fua de r.díTti PadrerSaó Bernardoncgoi
palavra, & promcttco de a noyte ciàrão^pcrdão de fáàs culpas > ^
legiiinte he trazer feguro, & con- promcttèrafò emenda delias , íican.

íirmaçaõ do que ambos capitula

>

do Com-iflcP Roníatao quieta > 5c

vaó, Ót dar ordem como íe vilíé chca de comentamento > como fa

com Innocencío,& ficaíTem amigos nunca fevitanclla íòmbra de fcii*

para Icmprc , & as coufas da lldl^ ma. Ajuntou-fe o Senado Roma»
giaó quietiffim s.Dcípcdidos huih río , para dar os parabéns ao Sum-
cioouirocomefteGoncerto^foyó ino Poittificre i Òt tmtc outras

Santo dar as novas ao Pontífice éi cõufas , que <:oníu!tàraô entre íi í

facilidade de íeu negocio, & ai can foyhuma delias, o que havião de
çaf hum feguro muy amplo para fazer ao Abbade de Claraval, cm
Viíílor , junto com a confirmação reconhecimento da grande divida^

de todos os Benefícios > & Digni^ em que lhe eftavaô , & coroocm fUi

dades que poííuhiâ antes da inrru. pcíToa naõ viíTerh ambição de Dig-
fão , com a qual na feguiiire noyttf nidadcs , aíTcntàraõ , qut lhe fofe
íefoy ver com clleoccultamentc, polta EftatUa entre os àí famai
&de(po}ado dos ornamentos Pofi* com titulo aos pés> que Ihelcha-^

tificacsolcvouemfeu vcílidoor- ttiâíTaAuíhojrda paz, columnadâ
dinariode Cardeal aos pés do Pai. Igreja, ÔcPay da Pátria,

pa lniW5cencio,queô réccbco conh s Diríinido lÚo na forma qucdi-
fnuytoamcr,& atFabilidade^âílim go,& polias ascouCas cm ordem >

por tua condição natural,como por fahiraô os Senadores veftidos ao ^^^^.^
cumprir a promclTa de nofío Padre tnodo fcnhoril > £c c m grande pai- . :>irac.-,

Saó Bernardo.
'

ícyo, acompanhado de fcitas,&jo-

r
' goa



oór

»,4 w?rLir%o iSEqv5^Q
gosâoandgo , chegarão a Saó Joaô baii , & and va6 os negócios Ec-

àc Larrí:0> onde o P^pa citava cícfíafticos taõ confufos, que o
aguardando cm companhia dos Papa fe via mettido t montras no

Cardeaes , & Embayxadorcs dos vas difiiculdadcs t^õ trabaíbofas

KcysChnítãos .& jumo de íinof como as paliadas
;, & algumas , em naidusiu

fo Padre Saó Bernardo, &cuvin- que naóíabia tomar pé, nem de^
Ithqúi*

dohumadiícrctiffima Oraçaó,fcy- terminação conveniente : porque cnmes.

caem icuvcr leu, & da felicidade cmn.U)tas partes haviadjlpenfa.

ijue tivera tm acabar taõ grande çccns dos Ai:ti[ apas, prr virru.

eirpreza íemmuytodcrramamen* dedasquaes Íí; celebra v,*ô natri.

todcfangue,&dcpoisoqiJcafa. monics entre parentes^ havia BuU
*\l^' 2ia, volvendo a pratica ao Santo, lasdcindulgcniias concedidas às

lhe deo as graças do muytoque ne- Igrejas j & Confrarias, em que fc

ítecafo fizera, & do conhecimento tmhamettido grande Cabedal, &
cm que os Romanos cíiavaô, para cauíaria grande eícandaloarcvo.

ircmoria do qual Ihedavaó a hon. gaçaõ;, & annullação delias, ou pa-

ra , que fua Rcpubli. a podia com» ra melhor dizer, a denunciarão de t

municar, que era Eíiatua entre os naõ ferem validas, como de íua

famofos , & Epitaíics idcvidos a própria natureza o naóeraõ pelo

grandes Mcnairhás. u,
' que k delibere u cm ccnnrmar , òc

, Ouvia Innocencioino6:mmuy- haver por bons os matrínonics

t'^ gQflo,& o Santo cpm rauyta fcytos ntíie tempo, & asConfra*

trilteza,naVciua^d^iuahiimilda* rias fundadas cm prcvcyto dos

de ,& modeftia , imijiiga natural fiejs , naô entrando neíias confir-

mente de ílmelhaYites vaidades, maçocns as Bulias de Rogério, em r
E acabada a folcmnidadé, & au- que fe lhe dava o titulo & nome de i

diencia publicí , cm .que o Papa Rey de Nápoles, &: Sicília , como
agradeceo aos Scnadç^res^naô ló cile fc intitulava, porque fócom cl»

a vontade que mcjftiíaV2Q a iuas Ic quiz o papa proceder comri-

couías,. mas os tituios dados por gor,viflaaobftinâçaó, & dureza

fua caufa a neíTo Padre Saó Bernar defcuanimo, &osmuytcsrraba•
do, fcrecolhéraõtodos a fuasca- lhos, que femprcprouràra paraa

ias, com determinação de fallarem Igreja Romana, pelos quacs pro-

logo cm Alguns ncgccios convc- nunciou logo contra elle fentença

fiíentesíioboín governo de Roma, dcexcommunbaQmayor,4cpriva-

cm quç ji ftiíma dcyxàra grande çaò dos Eftados que poíruhia,dani

dcío|:dfm» do a conquiOa delics ao Duque
^^.i-^i\i-^.:

.

Rcynaldo , grande feu adverfario.

iíii Q^A-p 1 T u LO XXV. Kcftituhio Innoccncio a fuás Igrc^

»: ^drc:; v"^ jas muy tos Sacerdotes, que por

Í>apmMda deN. P. S.Bermrdo dt ícu refpcy to íoraô privacios dei las,

, Roímpara Claraval , é^ dai reli* & outros que por authoridade pro-

^ qjiias cfue levou t é^ milagres que pria astinhao ufurpadss, txclu-

k fez,& como o Summo Fontifice hio de todo ponto das rendas Ec»

em honra,& lembrança ftia edtfm clcfiaíiicas. Reparou muy tas ígrc»

'A^j)u em Roma hum Mojieyro da jas , que eftavaà arruinadas , en*

K^^iOrdm. chendo asdosornamcrtos,& pc#

^jg^
V. ças ricas, que AnacL to lhes rouh

n>auufcrU '*FJ Avíatantocm que mettcra bàra , para dar à gente de guerra

:

P'u=> ác -J[^ maô quando a fçilíua íc aca« fez muytas amizades cntrç os Ro>

í:^ manos.
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manos ,
que do tempo atraz anda preza dsve-íc querer acabada poc

vaõ inimicifliaos , & fin Imente brandura,porqucoSantoMartyo

fOz RoHia no florente cílado , que até depois de morto que» moftrac

íe vira havia muy tos annos. o pouco que com cUe puderão fera-

Tendo em tcdcs cfícs negócios pre as forças do ferro : & dizendo

^palmanoíToPadreSaõ Bernardo^ iíto, com os geolhos cm terra fez

a diligencia do qual junto com a huma brcvcoraçaò , acompanhan*

fumma auihoridadedefuavida,& do onclIaosReligiofOsqucallief-

fantidadc , i cabavaõ tudo fem nc- tavão , depois da qual fc chegou à

nhuma difficuldade : & vendo jà a cabeça do Santo , & pegando com
Igreja, com o defcanío defcj^do, deus dedos cm hum dos dentes, o
pedioiiccnça ao Papa paia ictcr tiroucom tanta facilidade, como
nar a fcu Mofteyro de Claraval ,2c fe naõ eftivcííc fixo, & feguro no
viíitarfeusfíihc s, aqucmíuaau- quvyxo.

fcnciacauíavami temores^ funda- Havido cílcthefouro, & muy»
dos em cu \ dar, que em Roma o toscutros^quc oPapa Ihcdeo^íc
conftrargcriaõ a ler Cardeal, cu dcrpediodclíe,&doCollegiodos

Arccbifpode alguma Cidade, em Cardeaes^naó fem lagrimas de huv,

particular de Qcnovsi , que o per- & outros , nafcidas da falta que lhe

tendia cem muyta força , & tinha fazia huma converfaçaô taô fanta

,

irandado a Roma l mbayxadores & da faudade de fua aufcncia
, para

fcbreeífamateria,dcqueo Santo remédio da qual lhe fez Innoc ceio
íecfcuíoucommuytas raz esur- retratar fua fígura ao natural ^ de
gcntiílimas j aindaque não dcyxou que agora fc tiraó os retratos

, que
delhecuftar muy to enfadamento commummentc andaô cftampados

rcfifíirà força que o Papa lhe fazia: em hum livro de fcus milagres,
mas acabando de conhecer fua de aindaque menos próprios do que
terminação, & o animo refoluto convêm, por fer matizado com as

que tinha em não aceytar Digni» cores deroílo, & cabcílos, que
dades , lhe pagou com c thcfouro, cada hum lhe quer dar. Sahio nof •

que elíe eftimava fobre todoS;, que fo Padre Saô Bernardo de Roma
era muy tas graças, & privilégios acompanhado dos Cardeaes &Se.
para ícu Mofteyro, com grandes nhores grandes, que então havia
reliquias de Santos, entre as quaes nella, que contra vontade do San-
lhe aprcfentou o Summo Pontífice too acompanharão aquella primei-

acabeçainteyradeS.CcfarioMar- rajornada, & dahi os fez tornar
tyr, para que tiraffj delia a ícu com muyto trabalho, porque raõ
gcfío a relíquia que mais Ihecon. havia nenhum a que fuadevoçgô
tcntaíTej & dizendo o Santo que íó naõ obrigaíTc ao íeguir atè Clara»
lhe queria hum dente, começarão vai, para onde caminhava com
osRtligofos que cftaváo comei- muy ta preíía, naõ vendo a hora de
lc,&o acompanhavaó fcmpre, a fe ver met tido na quietação de fua

querello tirar por força , & com Cclla ^ & livre das honras, & rece-

duas ,ou três facas, que niílo que bimentos
,
que lhe faziaõ , poron-

bràraô , lhe fahir fcu trabalho cm de quer que paíT va :j& incJo hua>^
vao , porque o dente do Martyr fi. tarde praticando com os da com-
cava taô feguro , como antes. panhia cm coufas do Ceo , as quacs

Vendo noHo Padre Saò Bernar - ícmpre fe achavaô cm fua bx)ca , fu-
«'ooque paíTava, olhando parao bitamentc fc deteve por htim pc^
Papa,difíc: PíidrcSanto^ cita cm; quenointervíillo, no fim do qual <e

" j
» § apeou



lotf LIF%0 SEÇV^hCDO
apcoudocavallocm que bia , di- bcu fant ffiiiia mente. Outro ca^o

zcndo aos mais que fizcíTcm outro me os nsaravi hofo lhe fucccdco

tanto , & o ajudaíTem a cncomcn» m íta jornada , que Ccíareo ref rc

dar a Dcos hum Rcligicío de Cia- cm léus Diálogos , dizendo , que
ravaí,

(
que lego ncmcou porfeu quando noíTo Paire bão Bernardo

íiOmcjoquaKítavaempenfamen. paliou para Roma;, Uy pou ar

to , & dcpcis de ter tcyío oração cmcafadoCura de huma Igreja,

feicvanicu^& proícguiofcucamí. poríeraquella a mc-hor, que há-

nho : & notando feuscomp:nh;y. vlan lugar^ondefí Ihefizerãomil

roso dia, & hora , acháraó, que gaza'hados extraordinários , oc-

ícm falta paíTára tudo como o San- cupando íe o Sacerdote , & todos

lodiíkra. dcfuacafa emfervir ao Santo cm
No próprio dia entrou o Santo tudo o que podiaõ , nâo cm admi

.

cm hum Sugar, chamado Xarmela, ração dos que o acompanhavão,

a Senhora doqualo agazalhouem vendo tanto fervor , & quietação

fuícafacom íingular devoção , & nomododeofcrvirlimpa,& rtU.

depois de cca, & ter jàdeícanfado giofamentcj o que naõcrac^cef.

, do caminho, lhe trouxe huma filha pantar, porque o Cura íabia tão

fua muy enf rmade ma!eytas,pe« b mícrvir anoíTo Padre Sau Bcr.

dindolhe j
qucccm íua dcvoçãoa nardo, como quem fura fcudiíci-

rcílitulíTcà íaude perdida, pois via pulo, & Religiofo em Ciara vai

,

anecífíídaic cm que cftava, fem donde per tentação do inimigo

Ihcdarcm remédio a tanto mal as fugira havia mi y to t^mpo_, & cc-

medicinas , & remédios humanos, mo Clérigo alcançara o curado da-

que (e bufcárâopor toda França

:

quella Igreja , onde vivia menos
lançculhe o Santo a benção, &dií- caílamcnte do que convinha jaílini

fe a fua mãy ,
que teria huma cczão à profilFaô occulta , como ao habi-

fomente, & com cila fedana fimá to publico, & tinha alguns fí hos

enfermidade, tomo fuccedeo em com grande cfcandalo do povo,
cffeyto. bum dos quaes deidc feu nafcí»

Pa tido de Xarmda , lhe apre- mento era mudo j& quand no dia

fcniàs ão huma menma pequena^de feguinte
C fendo manhãa clara ) o

rcílo ftrnuiiílimo,quedeleunaf. Santo fe quiz pôr a caminho, fa-

cimentocrafurda &muda,&pcn- bendo que feu hofpedc tflavajàna

.dolbanos braços de hum homem Igreja , não achando por quem o
fobrc opcícoçodocaval o em que mandar chamar para fe dcípcdir

bia , ellc compadecido de feu mal, dclle , fenão o menino mudo , o
poííos os olhos noCco, & feyia chamou, & IhedilTe, que foífc à

huma breve oração, lhe pozbran. Igreja dizer a feu Sen^^or, quecU
damente nosbeyços, & ouvidos tavade caminho, & folgaria de o
huma pequena de fua prcpriafali. ver antes de íua partida. Fez o
va, & diffc à menma ,quenomeaf- moço o que íe lhe mandava, & che-

fe Santa Maria ; o que logo fez tão gandoao paycom avó zelara, &
foítamentc, ccmo íe nunca fora dclcmbaraçada, lhe diíFc, que o
truda,díyxando tão admirados os chamava o Abbade ícu hoípcde, &
circundantes que hum Sacerdote tinha as eíporas calçadas para íc

, chamado Rogério , homem no'^rc, pôr a cavallo. O Cura , que vio tal

& de boas prendas, Icconvertco a maravilha, fem acabar de crer o
ícr Rcligiofo, & com o Santo Ic que ouvia, lhe fez repetir huma,&
fuy a Çiaravai , onde vivco > ^ açu- muytas vezes o próprio recado. &

•

,

' vendo

/
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vcrcoqueatudo rcípordiafoita» grardílímo de fuás culpas, fufpi.

mente ípcrguntcu que lhe fizera o , randofcinpre pela vinda do Santo

Santo. Nada (refpondeoclle) mais ;'\bbade , & por acabar no habito

que mandarmc a vcs dizer de fua que profeíTára. Foyfcpultado na
partida. ígi*^]^ onde fora Cura , no trajo cm

Tal foyoefpprto, Ôccompun» quccommummentc fccntcrraõ os

ção interior do Cura vendo aquel- Sacerdotes fecularcs; & quando
la maravilha y que femnraispala- dcíia vez noíTo Padre Saó Bcrnar*

vra , fe foy onde o Santo cíiava ^ & do vcyo de Roma , &r paifou pelo

chamando o de parte fe lhe lançou lugar, onde o dcyxàra, fabendo

aos pés , dizendo com muytas Ia de fua morte , & o modo como fo*

^irimas quem era , & pedindo que o ra ícpultado , fez abrir a cova cm
icvr^íTclcgocomíigo a Claraval pa- que jazia, &oacháraô com coroa

ra fazer penitencia de fuás culpas, de Religiofo aberta , & cogula vef-

êc trarar da falvaçSo de íua ai rna, tida, amortalhado como na Ordem
que havia tantos annos trazia fora coftumaô amortalhar aos Monges
d: ^raça Divina. Reccbcc-o ncíío defuntos.

Padre São Bernardo com fua cof- Foy notável o efpanto dos que
rumada brandura , chorando com tal viraó^&aconfolaijáo dosReli-

clle, pelo goílo de ver aberto o ca» giofos que yinbão com o Santo,por

minho para tirar das mãos do ini» terem dalli hum final muy eviden-

inigo aquella ovelha^ & animan» tcdefuafalvaçaô,& affim lhe fo«

do o à penitencia , lhe diíTe j que o ra5 fcytas em Claraval as exéquias,

aguardaííe naquelle lugar atè fua & todos os mais fufFr ágios daOr-
vinda de Roma , para onde então dem, como verdadeyro Religiofo,

hia, & que da volta fe tornariao & filho daquelle Convento. Parti-

ambospara Clarav-b do daqui o Santo, chegou a hum
Temeo-íc o verdadeyro pcnitcn» Mofíeyro da Ordem novamente

te, do que íe deve tenderem todas fundado no Ducado de Saboya. ao
asoccafioens.&diíTcaoSantc^quc qualchamão Alpenfe, onde hou»
receava chegar antes o dia de dar ve alguns Religiofos infígnes em
conta a DfOS como vivera^ que íantidade,comofcdirá na fegunda

chegaííe o de fua vinda , & tornou- parte defia obra j & como de todas

Iheafazcrinítancia, queolcvaíTe as partes concorriáo enfermos a
dalli,ouomandaíreparaoMoítey- pedir fua bençaó, fuccedeo, que
ro , & tanta força fez nefla peti- entre muytos , que aqui chegarão,

ção, que nofío Padre São Bernar- veyohuma mulher doente de got-
do lhe affirmou fobre fua palavra, ta coral , a qual cílando pedindo

que fendo ca (o I que antes de fua mifericordi a, & remédio a fuaen»-

vinda faleceíTe, não feria nos olhos fcrmidade,lhcfobreveyo humac-
deDeoshaviJo por Apoftata,nem cidcntecrudcliflímo, com que ca»

apartado da união , & fuffragios hio aos pés do Santo, mais mor-
da Religião,& cem iíio o deyxou ta , que viva , caufandolhe nova
algum tanto confolado, & fefoy laítima com fuavifta^ & roman-
fcu caminho, do-a pela mão a poz empe taóli-

Succedco
, que no tempo de fuá vre ,& íãa defte mal , que em quan»

tardança dco ao Monge huma en. to vivco o naõ teve , nem fentio

fcrmidade tal, que fem lhe valerem mais»

remédios hum nos, acabou a vi- Com eílas,& muytas outras na«
da com dor, & arrependimento ravilhas, que nos roubou o tcmí

Sij po,
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po;) chegou O Santo a fcuMoftey. ^
ro de C araval, onde ícy recebi-

donaíorma coilumada ^ porcjuc CAPITULO XXVI.
comoo airor dos que viviáo nellc

fe nãomúdava, nem o cfíylo de fef» Da emhajxada que Fulcon Rey de

teiar fua vinda deyxava de íer íem- Jeru/alemmmdou ão Papa (obre

pre o meimo. EmRoina cftava o aapprovaçao^^ EJiatutosdãOr-

Papa Innccencio muy pacifico , & dem dos Tet?if)láriõs , c^ iomov per

obedecido de todos , ícm nenhum tníercej/or anojfo Padre Sííò Ber»

contra lie, fcnaõ era de Rogério, nardo.l.rãtajea(onquijiadtJe'

que ainda per feverava cm lhe não rufakm^ ô'fttnd(içâo dos 7ct;íz

dar obcdcncia , por naó perder as plarios,

x^térras, que tinha uíurpadas ao pa-

trimónio da Igreja : mas coiroeU /^^ Uando noíTo Padre Saõ Bcr- ranin

tas d fccrdias eraô apartadas de V^ nardo fe partio cíia vez de j'!'"''"^

caía, & diílerentcs das paíLdas, Roma, & mettido cm Cliraval, Moaihe-

difiifTul va o Pontífice com cilas, tornou a continuar de novo com i« <:iio.

atè ver occaíiaô de lhe acudir cc m fcu cítudo dos Cantares , cuydan ^rancor.

remédio , & occupava fe todo cm do ViVcr naquclla quietação , & BeHaíio-

rcparar Tcmplos,& tundar outros fuavidade d'alma , cortava todas
^^l!^^'

de novo, & remo fe via tão obri- asoccaf^oens, que lhe podiaõ vir, hiíi!'Gcr.

gado a noíío Padre Saó Bernardo, para o forçarem a fahir da fua Ccl- i;'^ í^^^s

quiz moíi rara devoção que lhe ti. la, masafamadefua vida,&aau ,\*Vc.

jiha, com fundar hum Moítcyro toridade de fuás coufas convida- 3-7-

de fcu habito na própria Cidade va os Príncipes, & Senhores da T^|[°f'

de Roma, em hum íítio, que anti terra ao bufcarem cem Bmbayxa- Viih'i;3s

gamcntc jà fora Igreja, a que cha» dores^ouporfuaspeíícaspro^nas, p^ni »»

mou Santo An aíhfio, & acabando entre os quaes fulcon pr.meyro
'"''*^'^*

brevemente as oíficinas dacafa, do nome,& quarto em ordem cn-

mandou pedir ao Santo povoado- trcosReysdeJcrufalem^&oMcf*

rcs para ella, cujo Abbadc foyo tre dos Cavalleyros Templários,

Venerável Bernardo, varaõ infig pelo refpeyto que adiante vere*

neemlantidade, & letras, oqual mos, mandarão humaíolemne em-
íendo íccular fora Provi for,& Vi bayxadaaoPapa Innocencio, pe»

gario geral do Bifpado de Pi(a,& dindolhe foccorro contra os in-

poucGs annos depois de Abbade fieis,quefcarmavaôpara odefpc-

foy elcytoem Pontifíce,&fecha. jarde íeuRtyno: & entre outras

mou Eugénio III. como veremos coufas da embayxada, que levâraõ

nodifcurfodahiftoria. dous Cavalleyros do Templo, fc

pcdiaõ inflitutos ,& confirmação

daquclh nova Ordem de Cavalla-

ria, inAituida alguns annos antes

para bem da Fé , & defenfaQ da

U^A Terra Santa.

Chamava-fc hõ deftcs Embayxa-

dores André, homem valerofo nas

armas , exemplar na vida , 5c nobi»

liífimono fangue, o qual porfcr

Tio de noíTo Padre Saó Bernardo

(cooio coníla de fuás Epiílolas )
fora
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fera clcy to para cila cHibayxada^ taõbtm ícusdcícjos , que Urba-
crcndoEIRcyfulton, que tendo no íclby a França , & celebrando

porintcrccííor de íuas coufas que Concilio cm Claramontc, acabou

tanto podia na Corte Romana , & com ri«uycos Príncipes , &: Scnho-

cm todas as de Europa, tcriaó o rcs Fr.ancczcs^quetomaíTcmarcu

fim , que dcfcjava , & o Mcíirc do cargo á quclla cmprcza , da qual íc

Templo dava toda íua pcrtcnísó nomeou por Capitão geral Gothi-

por bem deípachada , mandando frcdo Duque de Lotharingia, que
hum parente laô chegado do Santo vulgarmente fc chama Loreyna^

por íolicitador delia; pelo quallhc taô grâiide Senhor de terras, &
cícrcvíaóEIRcy ,& oMefíre, & vaíiâlloi;,quebâíiou aíahirccmo
Fatriarc ha de Jerufalcm , encare- que tombou entre mãos j & tão Ca»
ccndolhc a muy ta eftima em que f í« iholico , & zclofo da Fé , que por
nhaó fcu nome , & a confiança , que augmento , & defeníaô delia chcf
lhes ficava , de por fua via terc feus gou a empenhar ,& vender quanto

negócios o fim tão profpcro, como rinha j ôc taô tnimcfo, & dcfíro

íc dtvia ao bom zelo dos pcrten- Capitão , quanto o não houve cm
fores.E porque feria caminhar ícin fcu tempo»

luz contar o fucceíTodcftaembay- Atompanhàraõ-no na jornada

xada^&aRegra^&inílitutosque fcus irmãos Balduino^ 6c EuAa*
fc dcraó aos Templários, fem fabcr chio^ Balduino Burgcno íeu prime,

íua origem , & a caufa porque Fui- que depois vcyo a fcr terceyro Rey
con íe moveo a pedir íoccorro ncU de Jerufalcm , Roberto Conde de
ta conjunção , darcy huma breve Flandes , Eíkvão Conde de Bles,

relação de tudo na melhor forma Hugo irmão deiRey de França ,

pofiíveJ. w Roberto Conde de Normandia,
He pois de faber, que cm tempo Balduino Conde Montenfc,AnfeU

do Papa Urbano II. pelos annos de modcRibamontc, Raymudo Con»
Chrillo de 1094.. paíTando hum dedcSaô GilíJcccrinoCondc de
Ermitão chamado Pedro, Franccz Anonia,oConde de baôPaulo,o
de nação, aterra dcPalcíiuia pa- de Grés, o TuUcníc, Bccmundo
raviíitaro Santo Scpukhro, que Duque de Apúlia, & fcu fobnnho
dcfdc o tempo doEmpcradorHe. Tancredo, Príncipes que depois

raclio eftava em poder de infiéis

,

foraõ de Antiochia ,& por Legado
& vendo as tyrannias^ & defafo» do Papa toy o Santo varaó Ha yma-
res com que tratavaò , afíím aos roBiípo de Pódio , & outros muy-
Chriílãos , que viviaó na terra ,cc« tos, que de vari*s partes da Chrif-

mo aos peregrinos : movido com tandade acudiaô à fama de taõ fan-

hum fanto zelo, ou ( como clle taempreza, aos quaes oP.padco
diíTcaoPapa) de particular ad- por infignia htma Cruz vermelha
moeílação de noíFo Rcdemptor Je. fobre o peyto dircy to, & por con-
fuChriíto,feveyoaRoma,&pof« trafcnha na guerra cfta palavra^

to aos pés de Urbano, lhe fezhum VÉUS ^L/L T, que fignifica

largo queyxume do que vira, & o Deos quer; porque com cííarcf*

perfuadio a fazer com os Principes pondco todo o Concilio de Clara-

Chriftâos , que fc armaífem para monte ao Papa, quando lhe pcrfua-

cmprcza taô heróica , como feria dioacmpreza.
libertar de infiéis a Terra, onde Ic Partidos (pois) cm divcrfas

obrou noíTo remédio Teve tal cfl5* condi.cílas, por naó moleílarcm a

cacia no que diíTc , £c guiou Deos terra com vários fucccíTos da ven •

S ii} Cura,
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tura, íc ajuntarão cm MicéaCida- mola Cidade de Aftiochia, onde
dcdeBitina,& fazendo rtícnha reynava CaíTiano , ou Ancxiano
gcralfeahàraò ( Icgundo S. An- T como quer banro Antonino) tri.

tonino ) Iciscentos irnl míanies , butario aoSoldaó de Babylonia,

& cem mil homens de armas, tudo que com feu foccorro lhe fczga-

gente valerofa, ôcdciírminada de Ihardarcfiítcnciaporerpaçodcno.

venderas vidas por Chriílo na rc- vc n ezes & lha fizera por mais, íe

cuperaçaó de ícu S^rnio Sc pulchro, hum Gidadaó chamado Py rrho,ou

& começarão de mcílrar na con. (com i querem outros; Emirícno^
quiíia de Nicca , onde havia fcf. a naõ entregara humanoyrc a Boe-

fcnta mil Turcos de guarnição, mundo, que ficou com o fenhorio

que tm cine ociíta dias de cerco ga« delia, chamando-fc dahicmdianíc
nhà aô,& n cttéraó a íaco, com Prjncipc deAntiochia.

morte, Sc cativcyro de toda cfía Poucos dias depois deftavito-

multidãodepaganos;&caminhan- riaalcãçàraó outra quafimilagrofa

donavoltadeic nioCida eprin* de Corbana Capitão geral do Sol-

cij ai, &: cabeça da Província de daódeBâbylonia,&dc Sanfadolo,

Caramaniajlhefahio ao encontro íilhodeiRcyCailiano, quevin'>aó
Sohmaô Pri cipe dòs Turcos, a paracobrar aCidade Corria jà o
quem B/Cn undOjquel.vavaavan- annodc lo^S. quando fe acabou de
guarda do Exercito tratou de ma- quietar o ííftado de Antiochi^ com
Dtyra, que cmhumat rdcoconf- avicoriadeCorbana, & a entrega

tr ngcoadcyxarocampocuberto da Fortaleza, que atè cntaõcíii'

^e defpojcs & h me s mortos, vera pelos Turcos > & fe rendera
contente de naô ler hum d(l es, & pclaconvcrfaòdo Alcaydc ,que a
mctter-fc desbaratado pe'a terra n haemguarJaj&aoprmcyrodc
dentro, ficando a gente todatáo Setembro p rtirão todos para Je.
atemorizada com a tama de t 1 vi ruíalem, cobrando de caminho a
toria , que aflim Iconio , como He» Cidade de Albaria, naõ menos for»

raclca,íe lhe rtndèraõ voluntária- tcpcloíitio, que pela gentil guar.
mente ftm mortes , nem derrama» niçaô de Turcos , que a tinha em
mtntodeíangue. guarda,

a
pezar dos quaes foyco.

Daqui
( partido o campo cm brada, depois de quinze dia> de

dous ; entrcu Balduino irmão de cerco, êcnella fe começarão certos
Gothifrcdo cem hOa parte por Ci

.

debates entre o Príncipe de Antio-
hcia , onde ganhou s Cidades de chia , ô( o Conde de Saõ Gil , por
Edera,Manufa,^ T arfo. Pátria onde o Conde íe apartou com fua

do ApottoloSaôPaulo.&cUecom gente, levado mais defuamàcon.
orcftantc tomou avia de Arménia diçaô,quedecaufa quctivcíTc: &
a rr.cnor , & a g nf cu fem d íDcul* divididos huns dos outros , anda-
dadc,&fcmcllaarcílituhioa Pai» raô cobrando Cidades, ôcganhan-
muro feu Rey, que por fe fazer do Fortalezas com notáveis fuc*

Chriftáo pouco tempo antes, fo» cefros, que por minha brevidade
radelpojadodeleuReyno, &dey. naõ polTo contar, até que aos fere

xando-o pacifico na pode delic, domczdcjunho doannofeguinte
palTou a Capadócia , onde ganhou de 1099. Ic vicraõ ajuntar lobre a

aCcfai"ea,& Sura, &muytasou« Santa ciciade de Jerufaicm :& de-
trás Cidades , & povos de impor- tendo-fc quatorze dias em varies
tanciaj&p íTandoomonteTauro, recontros, aos quinze Ihcderaõo
toy âffcniar Uu campo íobrc a fa aíTalto por duas partes,& fe entrou

I
pof
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poriíubas ao meífrio tempo, Icvan- tinuâramuyromâis,fe pouco tem»
do cm huma delias a didntcyra o po depois o naõ chamara Dcos a
próprio Duque Gothifrcdo, & na oiicroR yno mais tiorcntc, para
outra fcus irmà s EuftachiO;» Ôc íhe dar Coroa de gloria cm fatibfa.

Baiduino. çao da que por feu refpcyto cngey-

Foy a mortandade dos irfícis tara na terra : íua morte íoy muy
grandiffima , & incxcimavel o def. chorada^aílim em Jcruíalcm, como
pojo, que fe adquirio dos muros tmtoda aChnítandade, onde gc.

adentro, aindaquc nenhum igual ralmctc era feu nome muyaccyto,
aoStpulchrodcChriflo, & íuga. & por morrer fcm filhos > lhe fuc-

res de noíTa rcuempcaô , que os ccdco ro cíiado Balduíno feu ír-

Chriliãos moradíres da tcrraan, maò>&foyo Tcgundo cm ordem

>

davaô moftrando aos Soldados vi- & o primeyro do nome, qucrey-
tcriorcs,naó acabando hunsj& ou- noucmPalcflina. Alcançou algúas

trcs de dar graças ao Senhor por vitorias famofas dos inimigos de
mcr é tâõ (inalada como fiztra à nofla Santa Fé Cachoiica, ainda-

Chrilhndade,em lhe tíaraqucJla que em huma delias ficou prezo o
Cidade,quccítivera em poder de valcrofo Boemundo Príncipe de
infícis quatrocentos & noventa sn Antiochia, porcujorcípeytodco
nos , em cfp aço de quinze dias

,

Tancredo ícu fobnnho grande co-

conheccndo tanto mais ícr fcy ta eí- pia de dinheyro, que fcfatisfczlar»

ta obra por milagre, quanto hou gamcnte, tanto que fcviocmh-
vc muyros, que affirmàraô p r berdadc, porque ajur.tando-íc com
coufa certa, que no tempo do com- Balduíno , ganharão a Cidade de
bate,viraô ao Legado Haymaro^ Acon,&r mpendo os Turcos cm
que falecera no cerco de Antio- certo recontro, cobrarão a Beri»

chia,&muytos outros Cavallcyros iho, & Sydonia Cidades m^riti-

mortos cm vários recontros íobre mas^ &muy importantes: no faço

o muro da Cidade, animando, & das quacsíe adquirio incxtimavel

favorecendo os combatentes y s- theíouro , por ferem os moradores
chandc-íc prefcntcs cm cípirito, quafi todos tratantes, & muyri.
onde naõ pudcraó cflar comos cos; mas como as coufas davida
corpos. naõ tenhaõ mais certa coníiancia>

Oyto dias depois dcíla vitoria que naõ a ter em nada, eftando

( de commum confentimento ) foy Balduíno conquiftando hunia for*

cleytocmRcy de Jcrufalcm o Ca- ça chamada Sobal, foy íalteado rc*

cholico Príncipe Gothifredo : & pentínamente do campo dos Tur»
qucrcndolhe pôr Coroa de ouro cos,&fcm lhe valer fua dcllreza^

cmíinal da invelUdura doReyno, & o invencível animo de Tan re-

cllé o naòconfentio, dizendo,que do, que por morte de Boemundo
naõ convmha pôr Coroa de Rey a era Príncipe de Antiochia,foy deí^

hum homem da terra, no lugar on baratado, & com perda de muy ta

deapuzcraõ de efpinhos ao Key gente ícrecolheo a Jcrufalcm, on-

da gloria: foy também cleytoem de lhe dilleraô, que os Turcos paf»

Fatriarcha da própria Cidade hum Íára6 a fio da cípada todos os Mcif.

venerável homem chamado Ar ges, queviviaõ cm hum devoto

nulfo, que cm virtude, & armas Mofteyro>fandadonoMonteTha-
foy único efpciho de feu tempo, bor, onde noíTo Salvador JESU
Continuou EIRcy Gothifredo com Chrifto fe transfigurou diante de

acorrente de luas vitorias^ õ( co|i- ícus tiecrctarios Saô Pedro ^& Saõ

^i. '

'

Joaõ>
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Joaõ^ôc Santiago, & puzcraôpor de Jcrufalcm alguma quietação no
terra o Tciiiplo . & cfíiGinas da Ca- comnnum , dado que no particubr

fa^do^ueto ) outai!topczar,quc houvcffe tantas quadrilhas, que a

cm breves dias acabou a vida , ha modo de falte;} dores corriaõ a ter-

vendo dezoyto annos q rcynavi ra,&roubavaôosperegrinos,quc

deyxando o Rcyno ( por faicadc de Itália, & França vinhaõ a viíítar

filhos) a Balduíno Burgcnfe, que os Santos Lugares , que jànaòha-

(como diffcmos acima) crapnmo via qucmoulaíTe a caminhar da Ci-

fcu , & 3 quem por titulo de paren dadc de Joppe , que agora fe chama

tcfco fe devia a íucccflaõ doEftado. Jafa [ porto corrmum de pcrcgri-

Continuava EIRey Balduino a nos para Jcrufalcm ] fcm notório

guerra com os Turcos com animo perigo da vida -, o que vendo eíics

. invencível, & moftras de P/incipe nove Cava leyros Francczcs, de
íingulariííimo , & favorecido úo que cró principaes,HugodcPa.

Príncipe de Antiochia, vencet ,ôc ganis,&Gofredo de Santo Accma.
prcndco cm huma baialha a tlRey ro ^slTeniàraé entre fi decorr rcm
dcG^ziasna^íiamcnor, ôccmou. aquclla cftrada ,& fazerem por

tra desbaratou a El Kcy de Damaí- força de armas o caminho lure aos

co,& o poz em termos de perder de paíTagcyros, no que deraô taó gcn

.

todoopót aquellcKeyno,feonaó til moítra de csforço, & piedade,

íoccorrcra Blaaes Reydos Par» qucembrevctempoachàraò gran-

thos crm tanto numero de gente, de numero de companhcyros na

que o JxercitoCalholico vencido cmpreza,quepor votoíokmnc íe

da mu'tídaõ, fe poz cm fugida

,

obrigarão acs acompanhar, o que
dc>xando a Balduino prezo cm lheduráircavida,ncíiecxcrcicio«

poder de inimigos, donde fe rcfga

.

Fcfíejou muy to Balduino , & o Pít-

tou por huma grande copia de pc» triarcha de Jcrufalcm cfta nova li^

zos de ouro. & tornando a ícuRcy- ga,& a favorecerão todoo poífivcl^

no , poz brevemente as coufas dei • dandolhe certo íoldo baíf ante aos

lcemgrandcordem,& quietação. fuftcntir,& humap rtcdoTem-
Em tfmpo dcftcRcy

i
conforme a pio deSalamaô, cmquevivcíTem,

melhor opiniaó) fendo Pontificc donde pelo tempo adiante vicraô»

cmRrmaGelafio, fcgundodono* chamar-fe Templários: nella íe

flie , à fama da (ua priza , £c do pc* ajuntavaõ a rezar fuás devoçocns^

rigo , em que por cila citava a Ter & confultar no modo de profeguir

ra Santa, paílár^ò da Europa muy* lua emprcza, & taó catholica^

tos Principes ,& Cavai leyros par- mente viviaó , que a fama de fuaf

ticulares, com defejo de aventurar obras, & virtude fecíUndeo pcl3

fuás vidas cm ferviço de Dcos , & mundo ,& os Principes Chriítáos

amparo da Fé Catholica , entre os lhes mandavaó groíTas cfmolas , &
quaes foraõ nove companhcyros davaõ rendas; porque a falta do nc>

Francczcs , homens arnfcados nas ccíTario os naõ conílrangeíTe a lo»

armas, & devotos na Fé, como vantar maõdetaõ importante ne»

moílráraõ nas occafíoens que logo gocio«

tivcraó contra os Turcos, & no Vieraõ»fe com iílo a fazer ta6

muyto que trabalharão durando a poderofos ,& icrtancoscm nume-
pri^aô dclRcy, & como porfeu ro, qucjàfcnaôcontcntíiVaâcom

refgate,& liberdade ícatrcvcíTcm guardares carrinhos, & levar os
os inimigos menos que antes a cor* peregrinos feguros } mas com eU
rcrlbcs^luas terras^ teve oReyno ^uadrocns formados faziaõ gen-

~ '

""

tis



TfJ Cn%0^1CAT>B CISTE% 2t|

tis avalgadas ra.s terras dob Tlt- ^iáã de noITô Padre Saô Eernârdc^
jccs ) & era feu fiCmc temido entre & con;0 o pgpa

^
que era ínnòccn-

clicscon orâyo. cia) nâô fazia íiâda fcnifcuconfc»

Suftcntara6-re ncíia fctma de lHo,dcttríriinoutcmâlIo por vale*

Ccn.munídsde alguns annos cem d( r ncfte cafo : & mândôu por Em*
fpplauíodtiRey de Jcrufâlem, & bayxador principal á hum Câval-
Gopatriarcha^&ccn.cruascouías leyro dcs próprios Tcmplarinsi
hiaõ cm tarto ai grr.cnto ^ parecco Tio do Santo , chamado André

i a
bem aviíarao P3pa,qucentaõera quem ptla nobreza de fuapeíToa^ôç

Hcr orlo II. para í]ue hcuvcííe por ss mais partes que concorriâõ nel •

bcaaqucllacrv^emdcvidaj &: ihe la^^ pcloparentefco de qucmto-
dtíTc licença para elegerem entre íí niava por v aledcr^ cftava muy pro-
huni iVicílrCjqueos governaíTc^ no pria a Dignidade de Embayxador.
que o Papa vtyo bem > dando íuas E como neíia conjunção foíTc Ful-
ve CS ao Patriarcha, para queíc con avifado > que AlâphRrydos
informaíFc por cxtcrío do que Turcos cem innumeravel multi.

convinha , òi trataíle óa crdem daó de Bárbaros > & foccorro de
de vida que fc lhe podia dar. Cem todos os Principcs do Oriente vi-

cík dcfpacho fe ccmcçcu a pôr nhaícbrefeu Reyno , cem tençaõ

macsnacbra,&Ihe deo cPatnar- dccaíTolar^deo também ordem aos

Cíâ hum.a íobrc-veíic branca por íinibayxadores^que folicitaíTcm aU
djviía j&fmaldeRcligúõ; & que gum foccorro^ & fignifícâílcm ao
]rcndo profcguir no demíis, lho Papa o perigo em cue ficava,

atalhàrsõ as guerras^ emquetl Chegarão os Embayxadorcs â

Rty Baiduinc com feu favcr v cii Roma pouco depois da partida de
ceoatlReydosAfcalonitas, &20 nofio Padre Saô Bernardo, &dan-
dcDam fco, &depcis da mcrte, do fua cmbayxâda a Innccencio^

que 1 efobreveyo^dcyxandohum poftoqueachaíTcm nelicboarepo*

filho de íeu prc prio nome , que por í^a ;, comtudo os trabalhos, cm que
ícrdctaô pouca idade, que naó odeyxàraôas difccrdiaspaíTadas,

podia governar, & o Reyno ter ne lhe naõdavaó lugar a cumprir por
çcflidade de quem logo mcncaíTc obra o que na vontade tinha > Sz

asarmas,foyekytoFuIccn Ccn. vindo ao negocio dos TemplarioSj

tíc Ande gavenfe, genro do de fun. remcttco a ordem devida^ &fcus
to : o qual provendo as neceííida- Eftatutos ao Abbade de Claraval ,

dcs prcfentes, fortificou os paíTos fabcndo que ElRey, & oMtílre
mais communs do Rcyno com Ihopediaõ, & com ifto fc partio

Fortalezas , & Cafícllos incxpug. hum dos Embayxadorcs para Fran-

navcis, & íabcndo da vinda de ccr. ça a dar fim a cftc negocio, ficando

to fcxercito de Turcos
,
qucjáen»

iravaõ pelos limites de Antiechia,

lhe íahio ao encontro,& o desbara-

tou com mortc,& prizaó da mayor
parte deílcS' Ecomoncíks recon-

tros viíTc o valor, & animo valero. k^^ei
ío dos Templários , determinou f^i^à^

profeguirfuacoiifirmaça^, & aca-

bar com o Papa , ocorifírmane..&

lhe deííc ordem devida^ & como
lábia da íantidadc^ & grande opi-

CAPl.

o outro em Roma ioiicitàndo os
demais*



CSCU

ai4 Líy%0 SEÇVJ\(l'DO
.^ ^_ oíFcrccer. Aos Irmãos Tcmpía»

nos (que o Senhor ha poucos an-

CAPITULO XXVII. nos teve por bem de levantar para
dcfcnfao dtftas partes , accreíccn-

Cotf/õ hnm dos Emkayxâdores deU tando-os por cíiylo maravilhofo)
. Rey dejerufãkmveyo a Clara- heneccíTaria numa confirmação A»

vai com cãrtafua , (j? do Papaln^ pcítolica j & huma ordem de viver

noccjuio i pedir a nojjo Padre Saõ regularmente. Manio para eíic cf-

. Ber nardoyíffíe lhe compuzcjje Ef- fty to voíTo Tio André , & a C^^-^
tatutos , á- Regra em que viver: íícmaro CaValicyros nobres ik va-

C^ do mats que mjiopajfoíí* Icrofos
, para que alcinccm do Pa.

pa , aílim o r-cgocio de íua Ordem,
Coáex XJf Artido cc Roma o En-bayxa- conio foccorro contra os inimigos

Tcúpms Jl ^^^ de Fulcon com cartas do ^^ Fé,que íey eftaõ conjurados pa*

deorigi. Papa ÍDccccn. io para noíTo Padre ^^ minha deííruiçaô : & porque íey
ucTem- ^^^ Bcmardo, em que lhe pedia ^ muyta valia que tendes , aííim

oi.i^.st encarecidamente
, que ratisíi7círc comUeosnoCeo^ comocom ícu

«nuiti àpetiçaõdos Templários, em lhes Vigário na terra, & crm os mais

dc"eoruif- compor humaRcgraj queguard f- Reys Catholicos de Europa» nos
dcmiiifti. ícm, conforme ao medo de vida, fareis prazer grandiílimo, dardeí-

quc tmhac : chegou a Claraval, on- pacho a ambos eftcs negócios con-

de foy recebido d s Rcligiofos forme voíía prudência. As Coníl-
com a veneração, que le devia a tujçoens, & forma de viver dos
Enbayxâdcr de Rcy taõCaihcIi- Templários componde damancy.
co,& comoamor quepcdiaomuy- fa que convém para a dureza, &
toparcntcíco^qtinhacomoSanto continuo cfírondo das armas : ôc

Abbade, que de íua vinda fcntio o íoccorro dos Principes Chrif-

fumma confolaçaô , & por ícr muy táos pedi com tal brevidade , quê
affeyçoado ao valor, &Chri}iar- antes de partir da vida poflamos
dade deííe parente , como fc colli fcftejar fua chegada. Encomenday*
gc de huma carta , que lhe efcrcve, nos a Dcos.

& Q'cutra , em que falia ncUe à Rai- Recebida cfta carta com as mai«^,

nha de Jeruíalem. que naô pude alcançar , & vendo a

Paíiados os alvoroços do rcce- iníianciaqueoPápalbefâzia,jun'

bimcnto, & outras praticas na f- lo com os rogos de ícu Tjo, largou

cidasdcHe , & tratando no fim de todas as coulas centre mãos, & fc

íuaembayxada, lhe deo André as poz acopilarhum medo de Regra,

cartas que trazia , das quacs naô tirada ( no que pcrmittia a Ordem
pudchavermais, que a rdsçaóda deCavallaria) da própria de noíTo

dciRcyemlingua Franceza, cujo Padre Sa5 Bento, & no más, dos
traslaaocmUngua Portuguezahc confelhos do Euangclho , & di-

oícguinre. tos dos Padres Samos ; & no fim

FuK on pela mifericcrdia de ]F- delia lhe poz o modo de profiíTaõ

SU Chnfto Rcy de Jeruíaiem , ôc que haviaô de fazer nas mãos do
Principe de Antiochia , ao Venera- Graó Mcfírc , & o juramento que
vel Padre Bernardo , morador no lhe havia de tomar da fé a De s ,&
Pvcynodt Frarça , digno de roda a a ElRey. E porque o Padre Fr.Je.

reverencia , Senhor do Moíleyro ronymo Romano cm fuás Re/pu.
de Clara ai ,cíFerece humavonta. blicasaflíirma fcr efla Ordem de 5,

de muy prompia a tudo oquefe Agoílinho, & militar dcbayxoda
' fua
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fua Regra, po.eyefte juramento pefpetnm fervdo. RegibusTortU'

ra forma que cfíà de maô cfcnto gditiefideltsejo. CiviUtes ^ ^ mti'

cmhumlivrodo Moílcyro de Al- mttones Ordims non tradam [his

cobaça , por coíiurr.ar o Abbade ' inin.icis, Meltgiojis perfonts 'verks ^

dellc aíliítir ncíic Rcyno âscicy- armts , ^ bonis openbus áuxilium

çoensdo Mcílre dos Templários, no?i denegabo , pracipue Monachts

que havia em Pcrtugal , & {hc to> Ciílercttnjibus^& eorumAbbatihus^

mar juramento de fidelidade na tattiquam Fratrtbns ^^'Joctjsnofiris^

forma feguinte. in cujus tefttmonium Jponte meaju*
ro^ me tHa omnta ferváttirum ^ fic

í O RM A JURAMENTI ^^^^^ ^'''^ (^djuvet, é- ijla SanEía Eu^

quod debet facere Magifter
'lilí^',

° fcnndodoqualheo fc.

Terapli.

FORMA DO JURAMENTO,

P GoffMães deOrdme Tcyli .^^ ^^ ohmado a fa^er o

trum ecjuitum , qmfunt in Per. Adejire do 1 empo»

tPgallta^pfcmittoVomwdmeoyE' ^^
SU Chrijlo , & yicãvio ejus Rorm- W? U jflf. Cavalleyro da Ordem
KoPo7iítficiff,&ejusfticce(forihus "^áo Templo, & novamente
legitime tntrantibus ^perpetníim obe* clcyto cm Meltre dos Cavalleyros
dientiamy ér fidem fervandam íh que ha em Portugal , promettoa
perpetíiumi jnroque me verbis ,êr» meu Senhor JESU Chrifto, a fcu

uís ^ 'vtribus ^ é^ n;tta defenjmttm Vigário o Pontífice Romano ff.&
wyfteria fidei , Sacramfntã (eptem

,

a ícusSucccííores , que canónica-

qtiãtuot decítxfidei aríícídos, òjmho' mente entrarem ncfta Dignidade^

hnífidei, tam Apojiolcrmn , o/dãm perpetua obediência, & fé, que de-
SanBi Athanafij Jibrostaviveteris, termino guardar para ícmpre, &
quàmnom TefUmenti, ctm expofitio» juro cem palavras , armas, lorças,

KÍbusSãn6ícriím 'Faírtm ab Eccle- & vida , defender es Myíicrios da
^a receptis ; Unitatem Deitatis ,

ò" Fé, como íaõ os fcte Sacramentos,

pluralitãtem perfonarnm in Divina os quatcrze Artigos da Fé,o Sym-
TriniiatCy perpetuam Firgi-aitãtem

^

bolo dos Apofíolos , como o de
antepartum . tnpartu, & poft par^ Santo Athanafio , os livrosdo ve-

tumyirginis Mari/e, Tiliajoachinii lho, & novo Teílamento , com
ò" Anna . ex Tribujuda , a-ftirpe as expofiçoens dos Santos Padres,

Regis David. Deinde prcmÍLto[íib'» recebidas pela Igreja í a Unidade
mtjjionem Generdi Magiftro Ordi' da ^ íTencia, & pluralidade das Pef-

w/í, á* o^^y^àienttam fecundiím flrdum foas na Divina Trindade j a perpc-

ta Sanai Patris noflri Bernardt,Ad tua V^rgi, dade, antes do parto, no
hella ultramarina profictfcar quoties parto , ôc depois dclle^ da Virgem
opusfuerit Contra Re^a^es , é- Prin- Maria , Fdha de Joachim , & Santa

ctpes infideles pr^e/lcbo orr.ne fubji» Anna , do Tribu de Juda, & da ge-

dium.Âbfque armts, é-eqno nun^ raçaó dei Rcy David. Depois diílo

^uam ero. A tribus intmtcorum ( fí
prom.cito fujeyçaó ao Meílre geral

infideles fuerint ) Ucctfolusfim non da Ordem ,& cbcdicncia, confor-

fugiam. DonaOrámis non vendam, nie a"*» Eíiatutos de noíTo Padre

fiecabenaboynecconffntiamaltenari» Srô Bernardo; prometfo de ir às

nec vendere ab áíicjiio. Cafiitaíem guerras de Ultramar todas as ve-

zes
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zesqucaneccíTídadco pedir; & a TioAndrè, mcitandc-D aíeguir

dar todoo favor contra os Rcys , a vida começada, & a pelejar peia

& príncipes infiéis; cc nunca eí» honra dcChrífio, como bom Sol-

tar fcm armas ^ôc Cavailo; de naõ dadoi&aElRcy ,&:P triarchací-

fugiratrcs inimigos infícis, ain creveofuas.artas dequcfóíiahua

daque me acometaõ indo fcm cmíuasobraç; cm qíallaccmoPa»

companhia; de raõ vender, nem triarchafam li rmcntcjcomocom
alienar os bens da Ordcpi, nem pcíToa qucfe carteava tem cllcdc

confentir a cutrem , que os aliene^ muy to tempo, & lhe encomendava

ou venda ; de guardar perpetua- rnuy em particular os Tcmpsrios,

mente caftidadc •, de fer fíd aos remctrendc- e no fim delia cm cct«

Rcys de Portugal, &nió entregar tos negócios, ao que André ftu

a Teus inimigos as CidadeSj& For- Tio diíTcíTc de palavra,

taleras da Ordem •. de naò negar No que tocava aofoccorrojpro

>/ íoccorroàspeííoasReligiofas.ccm mcttco de fazer quanto fofTccoí

palavras, amas- & boas obras, cm íuamaò, aílimc. moPapa, Rcydc
p rticuhr aos Religiofos de Cif- França, Emperador de Al. manha,
ter , 6c feus Abbades, comoair. como com todoios mais Senhores
mâos.&companhcyrosnofl:os:em de Europa, & o cumprio por obra
fé,&tcft^munhodoqualjporm- melhor,d -queodiííeporpal vra,

• - nha própria vontade juro de guar- como adiante veremos , aindaquc
dar todab cfias i oufas , affim Dcos naõ em vida dclRey Fulc n ,como
me ajude, & fcus Santos Euange- tile íetcmco no fim de fua carta,

lhos»; 9'Jc efcreveo ao Santo. Approvou
Dcíle juramento vemos ciars- Innocencio o modo devida, que

mente , como a Ordem dos Tem- lhe fez o Santo , & com muy tos

plarios era filha da Ciftcrcieníe,& privilégios, & graças para íuaOr*
militava debayxo da Regra , & iif d£m,& para EJRey fe partirão chc-

tatutos de noíTo Padre SiõBer- yos de promeíías de foccorro; &
nardo, &o affirmao Sabclico, & a paíTando de caminho por Veneza,
Chronica geral do mundo &muy- tratàraócom o Senado certas capi-

tos outros Authores , fenaô hc tulaçoens de paz, conformes com
Santo Antonino, que confunde a húprivilcgiodcBalduinoíí.cuias

SabcHcus Ordem cos Templários com a de forças refere Blondo: & a Senho fi°.íde-

aL^""" Saójoaó, que vulgarmente chama- ria prometteodc lhe dar foccorro *:i^="fc

chronic. mos dc Maltha , & lhe applica o com fua frota atcmpoconvcnicte. ^"'P^****'

gcuçr. iii Scrmaó fcyto por noífj Padre Saó Comedes bons dcfpachos che.

PauiusiE- Bernardo Jd milites Templi, naó. gàraó a Jerufa'cm , onde Fulcon
miiius Icycomquefundamen o,maisquc citava provendo ascoufasncceíía-

Viihcas
algumapoucadc inadvertência na rias para a guerra que cfperava; &

paVt xTii hiftoria dc que íe aprovtytou Fr. dado que fcftcjaíre o profp ro fuc-
vua jofue. Jcronymo Romano para unir cfta ccflb da Ordera do Templo, & a

lira Pont! Ordcm à dcSanto Ag ílinho; mas concórdia dc Veneza, naõ dcyxou
deyxadoefte engano, como coufa, de íe laftimar com a tardança do '

que naõ tem muyta duvida , paíTc- foccorro que cfperava , vendo fo

.

mos a contar como ncíTo Padre S. brc ficada hora o poder dos Barba*

Bernardo depois de alguns dias ros junto, qucfe vinha chegando a

que gaftou na compoíiçaõ da Re- Mefopotamia , com intento ds ccr«

gra,& Eftatutos que havia dc man- car a Cidade dc Edefa , ccmo et r-

dar ao Papa , fc dcfpedio de feu càrad ^ ^ a ganharão com hum lar

timoío
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timorocíiragofcyto na gente bap. de Jcrufalcm^ & aos mais Chrif.

tizaca^Ôc nos Templos. & tal íoy lâos, cjucviviaõ na Terra Sanra.

a furia cem que Aiaph Ky cos
'

Turcos cxccurcu cita vitoria > que

CS Chníiãos livcraô muy to tem-

po que chorar a perda de lídcfa. E
como hum mal nunca vem fó , fuc

cedco em pos cftc, que indo E IRey

Fuiccnàcaça, & correndo huma
Icbre^cahiooCavalIo comclle, & o
tomou dcbayxo da Telia, cm forma,

qucquanio lhe acudirão cfíava jà

ícm vida & cm braços dos fcus foy

levado a Jcrufalem com univcríal

CAPITULO XXVIII.

Como ElRey de França mandou
chamar a nojfo Padre S. Bernar»
do, parafe aconfelhar com elle, &
a caufa porque , & dos mihgres
que ntjie caminhofez,

Eyrtava ncíle têpo cmFran-
çâ Luís o Picdofo

, que í l^

pranto de grandes, & pequenos, guns chamaó o Menor, filho de
que raô achavaò confolaçaõ ata LuisoGordOj, o qual cm vidado
manha perda, cm tempo que es pay tomara por mulher a Leonor,
tambores dos inimigos , & os rin- u iha de Guilhelme Duque de Gaf*

chos doscavallos T urcos^lhe cíia cunha ,hcrdcyra daquelle Eíhdo,
vaôquaíi ferindo os ouvidos. Su:- com a herança do qual , & muytas
ccdeolhc no Rcyno íeu filho Bui. outras riquezas cfíava opulcntifii-

duinoterccyrodonome,& quinto mo; mas como cm nada da vida

na ordem dos Rcys Jcrololy mita» conícnte o tempo firmeza , fucce*

nos , mas cm raô pequena idade , dco , que provendo o Papalnno*
que naô foubc remediar a grande- cenciono Bifpado de Burges hum
za deite damno, íegundo pedia o homem merecedor dcíiaDignida*

cafo. de , chamado Pedro , contra vcn-

Quando cm Roma fe foubc a dcf tadcdelRcy , & recrcfccndo daqui

aventura de Edefa, & a morte de a'gunsdcfgoíios>TrcobâIdoConi.

Fulcon, foyofeniimentodoPapa de de Campania, da illuílrc família

exceífivo, vendo opcrigocmq fí- dos Condes de BLza, quiz poí

cava aquclle Reyno ^ em maó de hu honra do Summo Pontiíicc íuíkn-

Rcy moço , dcíamparado de foc- tar contra vontade delRcy o novo
corro j & mettido no mcyo de fcus cleyto cm fua Dignidade; &como
inimigos vitoriofos pela conquif» do tempo dclR ey Luis o Gordo qÇ-

ta de taô nobreCidade & foccor- tavâ cite Conde pouco amigo do fi-

rcndo-fc a feu coftumado refugio, lho , que ao prefentc rcynavá , baf-

cfcrevco logo a noíTo Padre S. I3cr- tou efta nova cccaíiió para os pôr
nardo, que tomaíTcfobre fie ftenc. ambos cm armas , & revólver o
^ocio, & folicitaíTc aosPrincípcs Reyno de França: mas componio*
Francezes , a fazerem o que dcviaô fc cfta difcordia pot bons terccy

'

àhonradeDeos,&dcfenraódaFé rosque houve, fucccdco logo ou.

Catholica , que na repuraçaó dos tracem que naõ pode haver taófa.

homens ficava com alguma quebra, cil coirpcfiçaó; porque Rodolfj
deyxando fc perderes lugares on- Conde vícVcr mandois^ defejofo

de Chrifto obrara noHa rcdepçaó. de fe aparentar tom a Gafa Real dc

Com tanta força lhe encomendou Franç .
, repudiando íua primcyra

,

oPâpaeftacmprcza, que o Santo & legitima mulher, cafou comPe«
determinou largar o rcpcufo em tronilha^filhadeGuilhelmcDuque

que cftava,pelo procurar aos Reys dc Gafcunha, irmãa da Rainha
T Leonor,

Paulus M'
miliusl. 5.

Beilafior.

hiít. Frall-

corum.

MoiiíU-cI.

ibidem.

Guiidííàl-

vus iii virj»

S.Bernar-

di, 3í reli.

cui cifati

íupcriori-

bus capi-

tibus.
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Leonor^ donde rccrtfccraó tan- porque alem depor agentcacu>

tos efcandalos no Rcyno, quco tcllojôcascafasafaco, nem per-

Papa mandou hum Legado parti- doou a Igrejas , & Lugares Sagra-

cuiaracntciiderncí^ecafo, & fa- dos ^ nem a mulheres, & meninos,

zendo diligente exame nclle, pri- antes com ira dcíatinada mandou
vou de fuás Dignidades alguns pôr fogo à Igreja mayor da Viliaj

Biípos, que achou culpados na ma- onde queymcu vjvas mais de mil

teria áç> divorcio; & a Rodolfo^Ôc & quinhentas pcíToas inúteis para

Fctronilha mandou apartar,&vcn. a guora , qallicuydàraó tcrgua-

donellcs pouca obediência, os de- rida,dcyxando as comos retabo-

clarou por excommungados. Da los , & imagens dos Santos f pui.

va a todos cft s negócios favor o tadasdcbayxodostedos, &abo.
Conde Thecbaldo, afiim pela juf badasdo Tcm.plc. B laólaftimofo

tiça , ( orno por algum parentcfco foy o ertrago^q ElRey cahindoem
que tinha com a primcyra mulher fi >& paífandolhe aqucllc primeyro

de KoJclfoi 8i vendo ElRcy, que impeto,ficouconfuro,&laftimado,

cm tudo lhe era contrario, ícm ver & taõ arrependido do q fizera,que

ainjuftiça que commettia, deter- logodeyxoua guerra, &fe retirou

minou deftrui lo com maó armada, a Troes, onde com fentidiílimas

& tanto CO D mais ira, quanto lha lagrimas chorava ndcfa^ ato fcyio
accrefccntâva5aslagiimas>&con« aDcos, Ôí afcusTcmplosj &pG-
tinu^s queyxâs da Rainha Leonor, nctrando o cada hora íDais cíia

q naõ levava em paciecia, ver que o dor , tomou por remédio roandar

Papa mandaffc apartar ao Conde chamar a nolío Padre SaõBernar*
Rod Ifode fua irmãa. Ajuntou El- do , para de fcu confelho fazer pc«

Rcy fuás forças , & o Conde feus nitcncia , & applacar a ira do Sc^

valcdores, & andàraò algum tem- nhor Deos, que tanto provocara
po cm crudeliílima guerra, onde nas mortes de tantos innoccnte^.

ElRey como mais poicrofo fe ve« Vendo noíTo Padre Saõ Bernardo
yo a melhorar , em forma , que o a preíTa com que EiRcy o chamava.
Conde lhe pedio paz , obrigando. & a occaíiaõ fobre que : entcnden.
íe a fazer com o Papa , que levan- do , que abria Deos caminho

, para

taííc as ccnfuras , que tinha pofto a defte mal tirar hum bem taõ gran-

P^odolfo , fobre a qual palavra fe de , como era ofoccorro da Terra
de: fizeraó os Exércitos , & Thco. Santa, fe partio logo de Claraval na
baldo alcançou de Roma abfolvi. volta de Troes. E porque naô fal-

cão p^ra o Conde dcbayxo de con taíTcm nefta jornada as maravilhas
diçaóícucdcyxariaaíegundamu. detodas asmais, cm fahindo do
ll^cr , & tornaria a fazer vida com Mofteyro chegou grande copia de
aprimeyra,comocoma verdjdey- cegos,aleyjados,& mudos, a quem
ra , & legitima. Mas como Rodol. com fua bençaô dco perfey ta fau*
fo naõ cumprio cita claufula, o Pa- de.

pa tornou a renovar as cenfuras Eindo jà no alto do monte dondíC
contra elle,& ElRey a guerra con. o Moíteyro fe perde devifta,enco-

tra Thecbaldo , com mayor perti» trou com hú moço furdo,& murio,
naciaque primeyro ;& pondo cer. que fervia aos Rcligiofos de Fon-
CO à Vil la de Vitoriaco>que era do tarca Abbadia da própria Ordem,
Conde, a ganhou por combate dç. & vinha com humas cartas a Cla-
pois de algunb di as de cerco , onde raval , de que lhe pagou o Santo o
executou jcrucldades barbaras, porte, cora lhe rcftituir ambos os

ícntidos.

i'
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fcntiJos, pondolhc faliva na lin- Saó Bernardo, clle lho alcançou de
gua,& os dedos nos ouvidos; & Dcos com tanta facilidade

, que
vendo que com iftonaó faliava ain- com lhe pôr huma pequena de íali*

da claramente , por ter a garganta va na Imgua , fal ou logo a menina
impedida , fó com lhe pôr as mãos darifllmamcnte. Começando jà de
neila^ficou de todo pomo faô.Pou. caminhar ôc indo na praça da Vi la^

CO depois dcftc milagre encontrou o concurfo do povo o deteve , que •

com dous alcyjados , & hum íur rendo cada hum alcançar fua bcn«
do , que eftavaõ aguardando no ca- çaõ : & pofto que os de fua compa

.

minho, ôc lançandolhes a bençaõ nhia íc enfadaíTcm pela detença

aíTim a cavallo como hia , os dcy • que I he caufa a5 , a brandura , &
xou liires de fuas enfermidades, graça natural do Santo era tal, que
Nem foy menor ourro, que fez in naófabiadeícontentar ninguém ,Òc

dojàquaíiduaslegoas doMoiicy» aííimeftevc quedo até dar a bençaõ

ro à entrada de huma Aldca ^ que a todoS;Cntre os quacs vieraô dous
chamaóMundavilIa, onde lhe ti alcyjalos^ Òthum delles cego de
nhaô lançado cm hum leyto hurn humolho,a quem a bençaõ doSm-
velho paralitico , que havia muy tos to rcítituhio os membros tolhidos,

annos fenaó levantava dclle ; che. &aviftadoolho.

gando o Santo onde eftava,&ven- Naó era fó nos Lugares a op*
do a laftima do enfermo , pondo os prcíTaô >& concurfo do pov >, pori

olhos no Cco, & lançandolhc a que as cftradas,5f caminhos fenaó
bençaõ, o enfermo fe levantou podiaô paíTar com gente que vinha
donde eftava , taõ faõ como fe fem- pedir fua bençaõ , & chegando no
pre o fora, & cm companhia do próprio dia à tarde ao Caftello de
mais povo feguio ao Santo gran- Barfuíena, era tal a copia depel*
de parte do caminho louvando a foas, que o aguardava^que lhe con-

Dcos. veyo deter íc alli bom cfpaço de
Apofcntou»fe o Santo aquella tempo, onde curou dous cegos

,

noyteem hum lugar chamado Vil- huma moça aleyjada , & hum velho

Ialurraca,& dizendo ao dia íegum» paralitico, que havia cinco annos
te Miíra,antes de fe pôr a caminho, fcnaôbullia de hum leyto, nem fe

lhe trouxeraô hum menino alcyja

•

revolvia neile^fenaó por maô alhea,

do de huma perna, & pondolhe a PaíTando deite lugar, donde o
mão no lugar enfermo, ficou taõ acompanhou muyta gente, & che-

faõ, q femdefcy to algum começou gandoa Barguimu, curou com o
de andar logo diante de todo o po* Snal da Cruz hum moço tolhido

vo , que attonito do que via ^ naó de feu nafcimento^ ôc huma mulher
fabia que dizer mais , que com os entrevada de muytos annos i&^m*
olhos no Ceo dar infinitas graças doalgum canto defviadojà da Vil*

a qu:m tanto honrava hum homem la, chegou cm feu alcance hõa mu-

formado de terra. Eílandoo Santo Iher cega de hum olho, bradando
para fe pôr a cavallo , fe chegou a pelo Santo , que a naó dcyxaífe pri«

elle hú menino cego de hum olho

,

vada de fua graça : lançoulhe el le a

pedindolhe íua bençaõ, & fó com bençaõ antes de chegar onde cila*

lhe tocar nelle ficou recebendo a va ,& no próprio inftante cobrou a

vifta perdida. Chegou nifto hum vifta pcrdida.ôc fe tornou, engran-

homem nobre com huma menina ao decendo a Divina mifcricordi^.En-

cóllo muda defdc feu nafcimento, trando noíTo Padre Saó Bernardo

Ôc pedindo remédio a noifo Padre cm huma Villa chamada Tunchcy-
T ij
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ras do Bifpado de Troes, lhe trou« de conveniente , que dcyxaíTc de fc

xcraj hum moço mudo dcfdc íeu cíFerecera eftc caminho com lum*

nafcimcnto, & lhe rcítituhio am- mogofto, pedindocom altas vo.

bososfer tidos diante de todo o zcs, queíelhc déíTcCapitaõ, de.

povo-, depois deo laude a huma bayxodecujabandeyramilitafTcm,

moça tolhida da maó direyta, cf» & que logo tomariaó o final da

tendcndo-3,&concertandoa, CO' Cruz^&íeaíTcntariaó cmliílapor

mo fcfoíle de cera, de modo, que Soldados de
J
ESU Chrifto.

as vcas encolhidas comqucnafcê- Quandoo Santo acabou o Ser-

ra, fc tornarão taõíãs como as da maó, era tal o fervor dos ouvintes,

outra mão , do que alguns Senho- & tanto o defcjo de lhe tocar o ha-

res que o acompanhavaó ficàraõ bito,&bcyiarasmãos,&pés, que

maravilhado^, & muytomaisquan. houvcraô de morrer muytos aba-

do na Vil adcVandaylhcviraódar fados ,fecllcfcna6fahirada Igre«

faude a huma moça muda, dcman* ja porhuma porta travcíTa em córn-

ea, íó com o íin ai da Cruz. panhia do Biípo Dom Henrique,

Ao tcmp ) que ncíTo FadrcSaõ levando cm pos fio povo todo , áim

Bernardo chegou a Troes, craEU ante do qual lhe trouxeraô huma

Rcy partido havia três, ou quatro moça manca, & com lhe lançar a

dias jdcyxandolhe recado , quefe bençaô foy logo fãa
3 & aliumiou

viíTccom cUe em Tampasi&Hcn- mais hum moço cego de humolho$

riquc Biípo da pifopria Cidade, &dousquetinhaó as mãos fccas,

cm companhia de Gofrcdo Bifpo & mortas, fcm as moverem de ne-

d*Argra,quc8llieítava, ofahioa nhummodo,fazendolheofinaIda

receber grande cfpaço fora dos Cruz fobre cilas alcançarão faudc

niuros,& a gente que vinha jà com perfey ta.

o Santo , & a que fahia era tanta

,

O próprio dia ( fendo jà horas

qucoscamposera6pequcnos,&os dcVcípera) ííc foy cm companhia
caminhos eífrcy tos para tanta co> de dous Bifpos a ouviUas na Sé , de

pia de pc ífoas. como os enfermos que lhe aprcfen-

Chegarão tarde ,& com muyto taffcm foíTem muytos , & os Bif.

trabalho às Cafas do Bifpo, onde posinfiftiffcm com cl!e na cura de
noíTo Padre Saõ Bern rdo fc aga- feus males , o Santo os fezfentar

zalhou aquella noyte, & todas as porordem juntocom as grades da
mais que fe deteve em Troes,ôc no Capella môr, cm forma , que por

dia f6p,uinte fe foy à Igreja Cathe- ellas lhes podia chegar, & pôrjas

dral da Cidade, onde fez hum Ser- mãos nos lugares enfermos ,& co*

maõ altiflimo, explicando nclle o meçando por ordem, Ihcaprefcn-

trabalho deiKey de Jerufalem , & tàraõ primeyro huma meça muda

,

de fcu Rcyno ,& os bens que Deos & manca, fobre a qual fez o final da
promettia no Ceo a quem por fcu Cruz ,& tomando a pela maõ para
fcrv iço aventurava ávida na terra, a fazer levantar, cila com vozeia*
moítrandO; como em parte ncnhu- ra começou a fallar , dizcndolhe.-

tna fe podia melhor aventurar , que Senhor, fenhor,naó me he poífivcí

na confcrvaçaô daquella Cidade

,

andar , que fou manca. Deos o fará

onde fe celebrara o myílerío de poflívcl, filha minha, (lhe tornou o
noíFa Redcmpçaõ , & pcrmancciaô Santo; ) & lançandolhe outra vez
os vcftigios delia. Fez efte primey- abcnçaõ , a mandou inteyramcnte
roSermaõtãta obra nos ânimos da íaa, com admiração de quemvio
Çcnic , q naó havia homcin de ida* mpravilha uõ cítranha. PaíTando

adiante
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adiante curcu hum iboço cego de quefe requeria: ôt acompanhado
humo)ho»íóccmlhepôrítbrecí- do Bifpo d*Angra fc partio de
Ic huma pcucadeíaliva;&ahuma Troes algum tanto enfermo, aflim

n:ulhcr, que havia quinzeanncs do trabalho do caminho. Como dá
que era manca , & a lufífntavsô perpetua abftincncia^ com c^uetta",

coiii cfmolas ordinárias as Frcyras tava íeu corpo:& fahindo peia por*

do Modcyro de Santa Maria de ta da Cidade ;,fárou huma menina
Troes,rcflítuhioafaudcfócomo muda, & poucas legoâs adiante

final da Cruz,& invocação do No hummoço> quedcíeunaícimento

mede JESUChrifto. Ahumcria- erataõaleyjado dos pés, que cm
dodoSacriíiaôdaSé,quctinha o nenhum modo os podia pôr no
ítnrido de ouvir perdido havia eh ò*

quinzeanncs, pondolhe os dedos No próprio caminho chegando
nos ouvidos dcofaudepcrícyra: a aolugardcDonamant, ondediíTe

hum homem alcyjado , & que an MiíTa^lhe puzeraô diante hum mo«
davacmmolctas, & a humamcça ço cego defda fcunafcimento> o
muda, & doente de goita corai, qual entregou íiô a fcupay/ó com
reOituhio a citado de faude , & Ihepôrfòbrc es o hos huma pou»
mand u livreh para fuás cafas, Icu^ c i de fua própria faliva. Nodia fc*

vando o poder de Dcos,& a viitu« guintc acabando de dizer MiíTa cm
de de fcu Santo. Anguílhcrcs , deo faudc a.húa mu*

Acabadas asVcfperas, & bcn lhcrmanca,fó com lhe lançar a ben-

ção dos enfermos (e foy às Caf. s çaô , indo per junro ao lugar onde
do bifpo, onde o eftavaõ aguar- cftâva.Epaííandopor juntoaRof-
dando certas pcíToas nobres da ci- nay , fárou hum paralítico, a quem
dade com húa menina filha de hum a comprida enfermidade tinha taõ

delles taô manca , & alcorcovada

,

desfigurado, que parecia roais cou-

que fe naô podia buUir , nem levan- fa deíunta , que homem vivo,& tal

tar dç huma pane , & fazendo ao foy a virtude do final da Cruz, que
Santo chegar a fi , com fuás pro noíTo Padre Saô Bernardo fc2 ío*

priasmãosaendireytou taõ fácil- brc clle, que no próprio inftanteíc

mcnte,como íe foracompcfla de levantou do leyto onde jaiij, &
huma pouca de cera brandiílimajôc tomando o aos hombros para ma#
faltando lugar na Sala , onde a fi- yordemonftraçaô do milagre, ca-

zeífe andar direyta pela muyra minhou diante do Santo hum gran*

gente que havia, foy poíía fobrc de cípaço de caminho. Na Villadc

numa mefa , onde à vifta do povo Triagu!o,huma fefta feyra acaban-

todo andou com tanta dcfenvoltu do de dizer MiíTa, deo viOa a duas
ra,&t.c direyta, como fenunca mulheres cegas, falia a hum mudo^
tivera enfermidade. & rcflituhio a fua própria faude a

EftavaElRey Luisopiedoíona huma mulher manca, aquemcerta
Cidade de Tampas , mcttido em enfermidade puzcra naquelle efta-

tí^ôgrandc triftc/a, & confufaô, do.E paífando no próprio dia por
que a nenhum goíio dava entrada, Bray, Caftcllo do Senhorio do
para onde noíTo Padre Saõ Bernar Conde Theobaldo , F undador de
tiutc*nou ogofeucaminho.achan- Claraval, lhe fahio ao encontro
do, que toda a perfuafaó . & dili» hum Lavrador com huma menina
gercia ;;uc fe fazia fcm clle , eraô tílha fua ao eólio , a qual de ide fcu

oe pouco momento, &dç nenhum ;nafGÍircnto era muda, &a!eyjada,

cffcyio^|iara o grande jfçcçorro ^j»fòrrna;,que naô pedia andar,'*'"'"'
'

'"^
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nem fuflentar-fc ncs pés , & com ra. De caminho entrou noíTo Padre

lagrimas lhe pcdio remédio para SaôBernardona Igreja do Lugar a

'raó grande mal. Compadccco l"c o fazer oraç<i5 , & quando fe cjueria

Santo dclie)& da mcp.ína, &aílim tornar, achou huma mulher para»

acavallocomo eítava lhe fez oíi- licica,!ançadacm hum leyto , que

ml da Cruz na boca , & pés aleyja- com lagrimas lhe pedia fc naó foíTá

dos ,& fcm maii dilaçaó faliou lo- antes de lhe dar remédio. Tcmou^p
go, & andou com tanta dcfenvol- o Conde pela n.aó ,Ôc chegando fe

tura , como íe antes naò fora impe ao leyio da paralítica, lhe diífc,quc

didade taõ grandes males ^ como IhcenxugaiTc asla^^rtmasdaquella

diíTemos. enferma com a faude que pedia.

Daqai íc partio para Moftrel, Fez o Santo huma breve oraçaõiôc

Lugar famofo, por fe ajuntarem benzendo a mulher no íím delia, z

nelleos dous famofos Riosjona, fez andar diante de todo o povo
& Sena, onde o cílava aguardando laó fáa, & livre da parlefiaj q nunca
íeuparticubr devoto, 6c amigo o mais fentio cmfi rcliqui.ísddla.

Conde Thcobaldoj qucíahindo-o Partio fc o Santo no próprio

areccber huma grande legoa fora dia camir ha de Tampas, & ihe.

da Villa , acompanhado de todos gando a huma Villa chamada Mo«
osfeus, tanto que vio o Santo le ret,deoíaude ahum moço furdo,

*pcoudocavaUo>Ôcquiz raprohi» & mudo de feu nafcimcntOjÔc a

bir nclle a mefma cortczia,mas naó hum h 3mcm cego de hum olh ^ , f6

pode, porque cm pontos delia nin« com fazer íobre cada hum dcllc!» o
guem ihs ganhava : & chcgando-fc final da Cruz ;& paííando já fobre

a péhum a outro , o Conde traba. a rarde o Rio Locn entre huma co*
lhouporlhebcyjaramaô,&vendo pia innumeravel de gente, queiJU
que naô era poíJíivcl darlha, íe abra- o aguardava para alcançar fua ben-

çàraôcftrcytamentc,& deraôpaz çaó,rcíiituhioafalla ahummoço
no rofto , a ufo de França , & que. mudo, tocandoihc com os dedi s na

rendo fe ià pòr a cavallo, chegou língua,

ao Santohuma mulher furdi,con- _'

tandolhe fua enfermidade , & pe.
'

dindolhcrcmcdioparaella^oqual CAPITULO XXIX.
clle lhe deo facilmente, fócomlhc

- mcttcrcs dedos nos ouvidos.Pou- Como nojfo Padre Saõ Bernardofe
CO depois liid ) o Conde pratican. vi }\cQm ElReyem Tampas, do que
docom noíío Padre Saô tíernardo com elle pâjfou , (^ do ajfento que
lhe puzcraô diante huma mulher tomkraojebre o foccorro da Terra
(ccga,& o Corjde fez i n{bncia com Santa , com alg uns mtUgres do
cUe , que a láraíTc , dizendo , que Santo Jíbbade.

naõ dcyxaíFem os ntceflitados de
alcanjar remédio por fua compa- HT* Ornou noíTo Padre Saô Ber

.

Dhia, nemfoíTecllc acaufadefc JL nardóocaminho de Tampas,
impediro curfoà graça da mifcri. onde ElRey o cílava pormomcn'
cordia Divina ; & clle próprio fez tos aguardando ; & fabendo o dia
chegar a mulher onde o Santo cila- que haria de entrar na Cidade, Ihs
va , o qual abayxando»fe fobre c lahio ao encontro Henrique irmão
arçaódocaVáUo, fócomlhc fazer dcIRcy, grande devoto (porfama)
oíinalda Cruz nos olhos, a dcy. doSanio Abbade, & lhe fezhum
xouintcyramcntclivircdaccgucy. honradorecebimento, adcvinhsn.

^ - "
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do ras honras extraordinárias que gcOgís de hum preGlaro,valcrcfoj&

corncllc ufou, a obediência que invencível pay, & fcnhor de taõ

depois lhe vcyo a promctter^quan- grande Rcyno j íiàõ paira que ufaf*

dotcmou o habito no Moltcyrode itisdclle, & íua potencia avoílo

Claraval , como veremos adiante» goíio , & alvedrio > mas para quc o
Foyo Santo levado aos Paços^on- tivcíTcispromptonasoccafioensdfe

de ElRey aguardava, & chegado íerviço > 5c gloria fua: & quando
aovcr(con!oapreíençâ davirtu. elle vos pcdiíTc o frutodcUe, lho

de faz parecer mais ciara a fealda- pudcíTcis moílrár avetitajado^Dcó-

de dos vicios ) ElRcy foy nova- vos srmas , cavallos agente» ouroi
fnentc laOimado no intimo doco» títulos, Magcíladc , riquiíÓmo^Sc

raçaó , & derramando grande co- faniifíimo Rcyno, ílorente cmtc^
pia de lagrimas , fe lhe lançcu aos das as grandezas da terra

;
pois dí.

pés, íâbaido que alli tinha cerioâ zeymc, cm quccoufa maisdi^hâ
os bens que perdera no cerco de podeis vós empregar cfta potcn-

Vitícriacc»OSamo confundido de cia
, que cm defcnfaõ , & augmerto

tanta humildade , fc poítrou , & o da Fé Carholica ? Ha dcbayxo do
fez levantar , & depois de lhe ver Cco cauía mais juíiái & mais iU
as lagrimas mais enxutas a'gum luíirerefpeyto para menear aã ar.

tanto > lhe fallou dcfte modo. mas , que o prcfente ? Rey ncrthum
EíTas lagrimas ( Chriftianiííimo atéoprcfenretcmpo(ftlôíemver.

Rey)fenaô fefecaremcedo^ baf. gonhaodigô; fe ínoveó dcdolfâ
tantes fcrâô, fem falta ^ para extin- Europa cm foccorro da Tcrfa San*

guiraschamas com que sbrazuftcs ra^nempozpésem Afíacontfa ofe

os Templos de Viitoriaco j m^s inimigos de Chriílo: donde Vcm>
convém ao cílado das còuías, q naõ que paiTando rantos annos ha huma
íejaô tudo lagrimas mulheris ) an^ copia quaíi infinita de Senhoreis

tcsasacompinhcis com hum ani- particulares > de Condcs> Duquesj
iTOVaronil^&chcyodeconílancia, &Varocnâ,íiCi na reputação dos
que heo eífcyto devido ao lifía* homns mais íánta , Sc Vcncravclj

doRcal^cmqusDcogVostcmpor- & mais chegada aDcosasDigm-
to« E pois cífendelks a Deos com dades dos taes , que as dos Reys

^

fangue ^ & fogo acefo centra ícus taõ cíquecida jà da obrigação her»

Templos, & Altarcs>úfay agora de dada com a grandeza do nomck
fcus cffcytos contra os Baib^ros Pois ícndo vós o mayor> & pri.

infiéis da Scyta Mahomctana , an- mcyrq Rey > que hoje tem o mun«
tes que a ira Divina cílenda íbbrc do > porque naõ abris caminho aos
vós avara de íua indignação > £c mais ncítafantaempreza^ para que
vingança. Nem deíconficis de ata- vendo arvoradas voíTas bandeyras^

ihar ogolpc da invencivei rtiaõ de & ouvindo o gucrreyro fom da*

Deos levantado contra vcíTa cabe- rrômbcc as de voflb Exercito, os

ça , querendo exercitar em íeu fer» efperteis do defcuydado fono , cm
viçoosinftrumentos defuaoífcn- queeftaôrcpultados, & fecnvcr-

ía , 6c empregar em gloria de fua Fé gonhem de vos naõ imitar em uô
as riquezas,&Rcynos,deqUeel- Tanta empreza? Naõ chegará algum
icvosfez Aclmjnirfradoremquan- tempo, cm que fcvejíiõ as guerras

to viveis na terra.Elle vos creou de de Chriílo Rey da gloria , feyta»

nada, & podcndovos dar algum debayxo da Capitania d*algúpodtí«

nafcimento humilde, (fcm intervi- rofo Rey da terra ? Porq[ naô fcráô

rcm méritos vcíros;quiz que naf. as guerras de França as mcfmas} da
* ' Terra
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Jerra Santa í& fe banharão as lan- ria, que por fuás culpas tmhadsff

ças Francczas cm íargue bárbaro > merecido , mas cm prendas certif-

^uc no de íçus psiuracs remidos íimasdelle lhe dco Deos ouirona

com o áo próprio Chriílor Trazcy terra , & lhe poz Coroa de ouro,no

à memoria como os grandes Capi» próprio lugar , onde clle pornoíía

jtacns,En)peradorcs &;Rcys,que rcdempçaõ a teve na csbcça de cí-

foraô no mundo famofos , íe naó pinhos.

íicyxàraõ vencer dos próprios cri- Notório vos hc também ( Rcy
mes da vi^a , ai tcs quandoalgum Soberano ) a pertinácia com que
commettiaõ indecente á fua gran- Fulcon Conde de Anjou , pofpofta

*deza^ocxtínguiaój &tirâvaõda a reverencia devida aos bens da
memoria dos homens comalguma Igreja pouíouufurpar os de S.Mar»

bbra valeroía 3 U façanha cxtraor- tmho ,& tratar aquclles , que pro-
dinaria. O invencível Gofredo de curavaô libertallos.com tãta crucl-

Bolonha^comonafceo homem>fic dadc^como fc fora hum dos anti-

còmpoílo de taó frágil matéria, gos tyrannos: mas tornado a fcu

modcyxcudca:ompanharamui- acordo, &vifta a impiedade com*
tos , nos delidos que commeiteo mettida , fe condemnou a íi mefmo
contra Deos , & íua Igreja : mas a perpetuo degredo da pátria , & a

fpube tãobem enfaboarcftanodoa expender osbcns patrimoniaes na

com o fangue de Turcos , & Mou- conquiíia da Terra Santa , donde
lOs, derramado cm honra de Chri- lhe rcíultou tanta gloria^ que além

ÍQo/ que eíquecida a lembrança do das vitorias adquiridas contra a

pcccado , ficou íó na lembrança do potencia barbara , chegc u a rcynar

mun4oa fama de fua gloria. Elle naCidade Santa. Pois tendo a olho

leguindo as armas do timperador huns exemplos taó claros, & fen.

Henrique, cruel inimigo do Viga- do o peccado que commetteílcs

riodeJESU Chriílo, foy opri- contra Deos tanto mayor, que o
mcyro , que efcalados os muros de dcftes Príncipes , naô vos deveis

Roma í levantou o Eftendarte Im • cícufar de os imitar na penitencia,

'pcrial,cm final de fer a Cidade ren* fe quereis alcançar a gloria de cada

dida às forças do Império » mas ca* hum delles: 8c concluindo tudocm
liindo depois na impiedade da breves palavras , digo , que fe que-

obra 3 & parecendolhe a^o fácrilc- reis que Deos vos perdoe o fan»

gocontíbater com tal pertinácia gucmnocente quedcrramaftes, &
contra o Paftor da Igreja Catholi. os facrilcgios que commettef-

xa , & que naõ podia efperar daqui tcs, vos difponhais a ípaífar à Afia

outro premio , mais? que hum fim com a força de voflb Reyno , por-

tão milcravel , como requeria tal que alli vos efpera gloriofa fama na

íacrilegio: fcm efperar o fim de vida prcfente, & humfcguropc»
'HenrKjue , começou de applacar a nhor da bemavcnturança eterna.

Omnipotência Divma, empenhan- Fizeraó ejftas perfuaçoens de N.
do,& vendendo três grandes Eíla

.

Padre S. Bernardo taõ grande im»

dos que tinha, para com a defpeza preííaó no animo dcIRey , queTem
delles fazer cm Afia huma guerra duvida fe deliberara de paíTar logo

taõfanta, quamimp!afora,aqatè ultramar, fc lho naõ impedirão as

cntaõ tinha fey to. E aílim aquelle, inquietações do Rcyno , porque o
que por fuás culpas eíiava quaíi Conde laílimado, naõfódoeiira»

perdido, tornando íobrc fí mefmo, go feytocm Vittoriaco , mas da of-

^tãp fó adquirio o Reynp da glo* Fcai«A defacato commettido con.
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tra Dcos , tratava huma liga cem a El Re y alguns Ser : ocns. cm tO*
CS Príncipes Francczcs , para de dos os quacs tratava com palavras

maccommum fazerem duragucr- eíficacillimas,Ô< pcrfuadia com ra-

ra a ElRcy . &comofcu credito, & zocns muy urgentes a viagem dâ
authoridade era tanta noRcyno, Terra Santa j&tanroaballo fez no
tcmia-íc que vicíTem as couías a povo> que naó havia pcffoa > cm
maistrabaíhofocílado, doqucvic- quem faltaíTc vontade para com.
raoiíras tudo fecompoz ao diante, mcttcr cfta empreza , nem o pro-

andando depormeyo a indufiria, prioRcycftava longe de acõmcr*
& Santidade de n íTo Padre S. Ber- ter, íc o naõ impedirão as intriníc»

nardo , com quem ElRcy fc confcf' cas guerras, q fe temião no Rcyno,
leu geramente de fuás culpas, & bahindo o Santo hum dia do
tratou grandes coufas tocantes ao Sermaó fallando com EiRcy cm
bcmdcíuaconíciencia; íeguiaó-no coufas de importância , huma mu.
todos os Senhores da Corte,aííim Iher cega , que viera de longe buf*

para tratarem por feu meyo a'guns car remédio a feu mal, fabcndo que
negócios com ElRcy , como por com agente da guirda, & outra
akançarcm fua bençaó, & verem muy ta, que os acompanhava, naô
as maravilhas que Deos obrava per podia chegar ao Santo ^ começou
feurefpeytOi & como hum dia h- cm altas vozes ao chamar por feu

hiíTc do Paço,lhe aprcíentàraó hum nome , pedindolhc pelas Chagas de
home lunático, atado com muy tas JESUChrifto,quefccompadecef-
cordas, por fc lhe naõ poder d^ou- fc delia, & lhe alcançaífc orcnie*

tro modo reíiftirà fúria da doudi- dio, que rodos achavaõ em fua

ce; & pedindo ao Santo, que fc mão: & por mais que a gente lhe

compadeceííc de fua miferia, clle dizia que fe calbílc, cliainíiílio de
fc deteve algum tanto como penía- mancyra , que ElRcy advertio nos

tive,& depois com as mãos, & gritos,& perguntou ao Santo Ab.
olhes levantados ao Ceo fez huma badc a cauiadaquellas vozes. Se*

breve oraçaõ,8r fazendo o íínal da nhor(IhetrrnouoSanto) faõde-

Cruzfobrc a cabeça do enfermo, fejos de faude. Mandou EiRcy aos

fscoutáo faõ , & livre da fúria paf* da guarda, que a deyxaíFem chc-

fada , que como attonito, come- g«r,& vendo que era cega, cííevc

çou a perguntar a caufa porque o quedo, & pedioa noífo Padre São
tinhão atado naquella forma. Foy Bernardo , que a curaíTc , pois tan-

grandcoeípanrodaqueIIesSenhc-> tos gritos lhe cuíiâra a petição de
rcs , 5c da mais gente , que fc achou feu remédio* Poz o Santo os olhos
prefenre , vendo fcy to com tanta no Ceo , & depois fazendo o final

facilidadehum milagre tão poucas da Cruz fobre os da mulher , co-

vezcsviílo na terra. Mas como ef- brou intcyra faude, dcyxando a

ta virtude naó coiiumava cíiar ncU HlRey,& aos mais q alli fe acharão

Icociofa jPluco depois de fazer ef-* admirados da facilidade com que

ta maravilha,fc lhe poz diante hum Deos communicava fua graça a hu
homem furdo , pedindolhc com homem com poílo de terra, & fu«

muytas lagrimas remédio a ícu jcyto a noíLs fraquezas. E vendo
mal. Pozlhc o Santo as mãos fobre que outra mulher cega de hum
os ouvidos , & no inílante que as olho rompia pela gente para chegar

tirou , fc foy também o mal aocn- ao Santo, t* IRcy próprio advertio,

fermo & ficou pcrfcytamentefaõ. que a dcyxaíícm chegar, & Ihepe-

Prégou noíTo Padre Saõ Bernardo dio que a rcmcdiaíTc i o que noífo

Padre
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Padre São Bernardo fez fócom lhe grandes vozes lhe pedia, que fc

pôr os dcd^s febre aqucUcolho detiveiic, & o naõ deyxaíícfema

enfermo. >H^iudc de fuabcnçaõ. Aguardou
Su^^penfo ficou El llcy de taes oSamoa vero q queria, &conhc-

milagres, affim por a grandeza dei cendo na cegueyra do olho o fim de
les.comoporícremospnineyros, fuás vozes, ihc lançou a bençaô,&

quçjhc vira fazer , & íc atè cntaõ com ella fe tornou o mO(,o faõ para

li^fea ao Santo cm muyta venera- o Lugar , onde Ic dobrou o gofto,

faó^muytomayor foy orefpcyto & admiração do primcyro milagre

queda i em diante lhe teve,conhc: coma viftadofegundí

.

cendo nelle a virtude ,& graça que Chegando depois à VÍIIa de Xa-
O E/p rito Santo lhe communica bico , o íahio a receber a gente da
va. Aguns dias depois tendo jà terra,&lheaprefentàrâ5hummo-
tratadocomElRey as coufas que çoalcyjado de ambas as pernas, a

importavaô , aflim para o feu re- quccUedeofaudc^comlhcfazcro
médio como para o da Terra San

.

final da Cruz , & invocar o faluti

ta, federpediodcllcjôt querendo* feroNomedeJESU, Ôcopovoad
fepôracavallonopsteodosPaços, mirado de tal maravilha , fe foy

lhe puzeraó diante huma menma como próprio moço à IgrejidcS.

ceg^j, a qúedeo faude, lançando- Martuiho , que era Fregucfia do
lhe a benção. Fcy aquclla noyte lugar, apregoando, que o eípiriro

dormira Méfa, que hehum Lugar de feu Padroeyro refufcitàra em
trcsiego sdeTampas>ondefárou noíTo Padre S.Bernardo Emquan-
huma mulher,^ dous homens íur. to o po\o c/m cite fervor hia à
dos, fazendoihe o final da Cruz Igreja, Ihetrouxeraô huma moça
nosouvidosi&paíTandopeloCaf' a!eyjadadeambo»ospéá,&dchu«
tello de Melly deo faude a huma mamaô, Sc com a virtude defut
mulher enferma , & a hum moço bcnçaó foy reílituida à faude de to

.

manco, & reíliiuhio a vifta de hum das eflas partes,

olho ao Cura do próprio Lugar. Daqui íc foy o Santo a hum Lu-
Na VilladeScns em acabando de gar chamado Gaudum , onde ihc

dizer MiíTa, lhe trouxeraó huma irouxcraõ hum moço taó manco,
mulher, que ha via dezannosqte que naõ fe podia mover de hum lu«

ficara cega ,& furda de certa enfcr* gar , (enaõ por maõ alhea , & aindt

m idade, & cm prefença de todo o com grande trabalho , o qual, me*
povo Ihereítituhio ambos os íen- diante a benção do Santo Abb.de>
tidos com a virtude de fua bcn* alcançou inteyra faude, &tornan«
çaó. do clle por aquella terra dahi a

Partido de Sens,5c paíTando por muytos diasjhe veyo dar graças da
Jahini , lhe trouxeraó ao caminho mercê recebida» Chegando à Villa

huma mulher cega pornome Anua, de Aigore lhe puzeraô diante hu»
a qual com íencidifiíimas palavras ma mulher frenética, Ôct^õfurio-

ped o ao Santo remédio para fua ra,quecomdifiicuIdade a podiaõ
enfermidade, que Iheellc deo, fó tcraquelles,queatraziaõ , com-
com lhe tocar com as mãos nos padccendo-íeoSantò defuamife-
olhos: & como rccrcccíle muyta ria, &pondolhe as mãosfobre a
gente para ver cila maravilha , o cabeça , depois de huma breve ora*
Santo fe partio com mijiyta prefla

;

çaô , a rcftituhjo a feu juízo per*
mas por muyta que levaVa>o íeguio feyto com grande admiração dos
hum moço cego de hum olho , & a circuníiantcs.

CAPI.

(/

1
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<ííiro de Sa^ Germano, & tornan-
do fepara as Caías do Bifpo, ondeCAPITULO XXX. hav a de poufar, achou aporta da
Igrcjihuma mulher pobre, &ta5

Vos miUgres que nojjo Padre Sgo akyjada , que andava fobrc pés , &
Bernardofez, & como foy cha mãos arraftando o corpo mifcra-
ttiéídodo Conde de floreji , para o vclmenre pela terra , a qual pelas
compor com o Conde de kíanna. Chagas de Chriíio Ihcpedio, que
C^ da viíoria que lhe impetrou, tivclíc compayxaõ de íeu mal, &
com o mats quefez ate fe tornar a a remcdiaíTc como coftumava a to-
Claraval, dos : fobrevinha tanta gente por

ver o Santo , que ellc fe vio cm tra.

OntinuanconoíTò Padre Ssõ balho, & o Bifpo quaíi enfadado
Bcrn?rdo fcu caminho para mandouafaítar agente por forçai

Claraval, chegou à Cidade de A ri- cm quanto cllc com huma breve
ferra , celebre pelo corpo do glo

.

oração impetrou de Dcos remédio
ili vaiiii riofo Saô Gcrmaro , que alli jàz íc- para aquclla ncccflíidadc , & fe lhe

phfi^"
P'-'ltado,oBifpodaqual ,accmpa. dcopcrfcyto,comlhcpôrasmãos

"^ nhado do Cabido,& Clerezia, lhe nas partes enfermas, & lhe mandar
fez hum folcmnc recebimento, en)NomedeJESUChrifto,qucfc
dando em todo lugar o aííento , & levanta íTe íáa , & foífe viíitar o Scr
precedência ao Santo, ôcficandofe puLhro de Saõ Germano,
atraz em tudo , como fe fora qual» Vendo o povo taõ eftranho míA
quer homem razo, &naôBirpo,a Iagrc,&amulhcremfcuspésiran-

qucmpor fua Dignidade craõto

.

dando para onde lhe fora manda.
das eítas coufas devidas. Sentia do , incrédulo de tal maravilha , a

o Santo Abbade em extremo cflcs foy fcguindo, deyxando comiíto
apparatos , & honras , que lhe fa. lugar ao Santo , & ao Bifpo para fc

ziaô , porque a humildade de fcu irem à cafa , onde huma mulher de
animo, ôcach^neza da condição, idade, que fervi a cm caía do pro-

craó contrários a femelhaíucs faut- prio Biípo , & tinha fcca, & inutí! a

tos . & bem fe via na iriítcza de feu mão efquerda , íe chegou a noíTo

roíio a muyta docoraçaô, tanto. Padre Saô Bernardo, & poíla de
Gue coítumava a dizer dclle fcu joelhos lhe pedio remédio ao mal
cifcipuloGuerrico, que mais me- que padecia > dcolho cile, fó com
recimento tinha o Santo nas hon- tomar a mão enferma entre asfuas,

ras que lhe faziaõ, que outros nas & lhe lançara benção. No dia

que defprezavaõ, porque huns feguintc qucrendo-íe partir , o
deyxavão-nas com os olhos poítos veyo bufcar certo homem nobre ,

no premio , & ellerecebia-as com que tinha huma maõ feca, & taô

temor de ncllas o vira perder, &jà aleyjada , que fc naõ fervia del-

que na perd« viveífe quieto , naõ o la , 6: pedindo ao Santo que a naõ

vivia hum anirr.o taõ grande imi- privafledefuabençaõ,ellelhalan.

tador da humildade de Chrifto,que çou , & cobrou o ufo da maõ que

cm fim como nella tinha ícu centro, antes naótinha»

femprc andava violentado em Defpediofc o Santo do Bifpo

quanto o conlkangiaó a viver fora de Aníerra , com determinação de
dclle. fe naõ deter mais até Claraval

,

ViíitounoíTo Padre Saô Bernar- donde havia de mandar avifo ao

do , primeyro que tudo , o Sepul

.

Papa da ultima refoluçaõ dclRcy
de
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de França , & das cfperanças que Porteyro de cafa, que era hum Re-

havia acerca do íoccorro dá Ter- ligiofo antigo ;, &. rnuy ve :cravcl

,

ra Santa; mas dcítcpropofitooti- dizendo^ que à Portaria cíkvaò

rou outro negocio > que fobrcvc- tantos enfermos ;, que gntavão

yo j onde foy iieccíiaria lua prefen por íua vifta
;,
que feria ot ra gran

çj: porque chegando ao Caftcllo de de mifcncordia chegar onde lhe

deTonerra achou clcus Cavallcy- pudeíTe lançar a bençaó. Siisfez o

ros criados doCcnJe de Florcft Sai. to fua petição^ indo com ellcà

fcu parente emgrào chegado, pe- Portaria doMoí]cyro,ondccomo

los quacs lhe mandava dizer, que final da Cruz forão allumiad< »

o Conde de V lanna ( f bre certos quatro homens , & duas mulheres

aggravos fcm fundamento) lhe cegas, & pouco depois huma mo-
movera guerra, onde cadadiaha- ça aleyjadad'ambosospés,&hum

via mil mortes , &infulcos , & fc mcninocegodc hum olho. Dac.
cfperavao muyto mayores, naõha* ve-feaqui noílo Padre S.Bernardo

vendo de por mcyo quem os com- menos do que quizera, pela grande

puzeííc , & por quanto lhe dohia a preíTa com que hia ; & quando no
coníciencia, & defcjava quieta, diaícguintefepartio de Moli^mo,

çâo,ôcpz^& não convinha a feu deofaude ahuma mulherminca^a

citado, & á opmiaô do mundo, hum moço íurd),& a húa mulher,

nem ao partido cm que cliava5Com- que hava doze annos, que perdera

metter com cila a feu contrario, a viítadehumolho. Poucodcpois

lhe pedia, que tomaífc amaoneí^c indo jà caminhando, fárou dous
cafOj&náorefpeytaíTc ao trabalho homens cegos, cada hum de íeu

do caminho , pois era officio fcu

,

olho,& hum moço manco d'ambos

fazcllos para taô grandes bens co- os pés , o qual com lummo con-

moeíle* tcntamento foy acompanhando o
Por extremo fentio o Santo cfíc Santo grande parte do camm o,

dcívioj mas vendo a importância faltando,^ correndo diiintc de to-

dcllc, houve de co idefcender ao dos em teftcmunhp de,tão grande

que o Conde Inc pcdio , Ôc aflim o maravilha,

diííc aos homens que lhe vieraõ Chegou brevemente o Santo on.

ojm o recado : em preíença dos de o Conde de Floreít o aguarda,

quaesdeono próprio lugar de To» va:oqual depois de largamente o
n rra viíhaduas mulheres cegas, ter informado na verdade de tudo,

êsàfahidadclleacutrâsduas, ca* fe comprometteo em fuás mãos,
da huma cega de fcu olho. Chegou dizendo, que não fahiria cm nada

áo Convento de Molifmo , donde do que ellelhe mandafle, & com cC
fahirão os primeyros Fundadores te poder fe foy ver com o Conde de
dcnoíTâ Ordem, onde foy recebi- Vianna,&operíuadioa tomarrac*

do com íumma veneração, & amor yode compoíiçaõ naquelladifcor-

dos Kchgioíos, & citando na hof dia, oíTerccendolhc mil partidos

pcdaria praticando com o Abbadc, da parte de feu contrario , quaes fe

& outros Religiofos de caía, íc lhe pudcrãocommettcr quando o
chegou a clle hum homem leygo tivera vencido , mas clíe toman-
cego de hum olho , pedmdolhc re * do-os como de homem atcmoriza-

mcdio , & tanto que o Santo lhe do,& qucfe fcnte inhabil para ave*

tocou cem os dedos nellc , £cou riguar a caufa por armas , deo de
pcrtcylamente faó. maô a tudo , & ífm reverencia do

Pouco dcpo.s chegou a clle o Mcdiancyro, jurou de naõlcvan*

tar
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tar maõ da gucrrâjaiè não deílrui

r

vcyo ao Conde acudir por fua cau-
o Conde tíc Florcrt , & o lançar íó- ia > depois de lhe o Satico ter pro-
ra í oEíiado, conquiftand--o pa- mcttidaa vitoria. H uvcraòvifta

ra fí. os campos hum do outrO;)& depois

Conde f lhe tornou o Santo, de fc terem reconhecido, achando •

vcndo.otaôloberbo) mais fácil hc íc o Conde de Vianna melhorado
a Deos entregar nas mãos dos pa- na gente út armas, deo íinalde

cifico, CS deipojos dos inquietos, commctter,&o fez como bom
q aos tacs ajuntar forças para con- Cavalíeyro, pelejando valcrofa*

cíuratraçade fcus penlamentos
j

métcporruamãOimasodcFloreft,
cuvGsaccnfclhava o bem, &vos que tinha a Deos de fua parte,

&

concedia da parte de vcíTocoirpe. a oraçaòdoSanro , de tal modofc
lidor as cc ncliçocns que da voíía fc aventa)ou,quc em breve cípaço lhe

Ihcpudcrâop.dirj tendo oprezo rompcoocampo.
vóòasdcfprczais, ôccom cilas a Scguio fc a vitoria grande parte

paz, qud Deos encomendou aos do d:a,& alguns depois, quizcra o
fcus : n *ó tereis que íentir , fe os Conde vitoriofo entrar pelas ter •

lu.ccíTos da guerra vos puzcrem rasdcfcu contrario j&deftruillo
cm cílsdo, que vos importe pedir o totalmente, como pudera fazer
que agora naô quereis acey tar Sen- fcm muy ta diíficuldadc , íc cllenão
lidifiimo ficou o Conde das pala tomara porvalcdor ao Santo Ab.
vras de noflo Padre São Bernar • bade , & por fcu mcyo ficarão cftcs

c^o,&com alguma cclera lhe dif. dous Senhores a miciflimoSi& ven-
íc; Faire Abbade g vernay os do oscile pacíficos, tomou (cuca

»

íviongcsna íórma que quizerdes, minhopara Claraval, não vendo a

fií tratay os Príncipes com o deco - hora de chegar a feu Moílcyro : 6c

ro que le lhes deve, porque nem paíTando por Malcnvi la, lócom a

vonbs temores mo pocm para dey- impofição de fuás nr ãos dco faude

xar de proícguir a guerra , nem o a húa moça tolhida : & cm Monte
parctclco que tedcs com o Conde qucymado cem o final da Cruz , ôc

ácV lorcft j ha de fcr parte para que com fua própria faliva , que poz na
cíTereíp yto me tire de feguir o boca de hum moço mudo.&íurdo,
que he bem , & a vós traga a ufar lhe rcftituhio a faude perdidai& fez

comi(;odcmafias: Idcvos para el- muyto feu devoto humCayalley-
le , & dizeylhe , que íc encomende ro,quenão cria cm fcus milagres.

"

a Deos cm quanto cu preparo as ChegandoaCofim lhe puzcra5
armas j& depois chore cada hum diante numa mulher, & hum moço
o bem , ou mal que lhe vier do par- manco , & lançandolhc fua benção
iidc.Aírimferàj(lhefornouoSan- fetornàráo faôs para fuás terras-

to ) mas não me achareis tão con. Em Barfobralva fárou quatro aley •

irario quando vos virdes vencido, jados,dous cegos, ôcdousfurdos,
que não trab.lhs mais com o vence- & mudos de ícu na fcimento. E nou*
dor para remédio voíTojdo que vós tro lugar vizinho jà a Claraval dco
o tazeispara nosaggravardcsam* viftaa humcego,& a hum manca,
bos. que nafcèraaleyjado, & com fua

Partidos hum, & outro dcílc benção fez levantar hum paraliti-

modo , o Conde fez chamamento co que lhe trouxcrão lançado eai

de fcus Soldados , & com hum po - hum Icyto

derofo campo aíTaltou as terras do Chegando a Claraval, foyrcce*

Eíiado de F lorcft, por onde con. bido de fcus filhos com aquol/c
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amo r, comquc todos o amavaõ cm
jESU Chnfto, & depois de ter

fcyio oração , & dado a benção ao

Convento , hum de Icus Irmãos lhe

trouxe hum mancebo íurdojôc mu-
do ^ que havia jà quinze dias que

cisava aguardando iua vinda ^ lan-

çoulhc noíTo Padre São Bernardo a

benção , & logo começou de our
vir,&fallar noprinopio comcra-
baiho , &c depois clariílimamcntc

,

havendo três annos, que náoufa-
va deíles dous íentidos. Com li^o fe

partio contemiílimo, & o Santo o
ficou maisem Claraval^ proíeguin*

do na hqko de fcus Cantares^

LIVRO
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CAPITULO I.

Da cmt4^ qtte ElRey D, Affonfo

Henriquez mandou a nojjo Padre

São Be) nardo , (obre lhe alcançar

de Jlomaamve/iídura do R^yno ,

CTâa batalha do Campo de Oun*
Qtti!: ondf foy levMtado por Jlg de

Portugal,

OCcupado citava noíTo Pa-

dre São Bernardo na lição

de fcus Cantares > & governo de

feu Moíleyro, tendo mandado a

RomaarepoftadelRey de frança,

quando chegou de Portugal D.Pe-

dro Afíonlo, meyo irmão dclRey

Dom AíFonfo Henriquez, levando

comíigo a Fr.Rolãdop Religiofo de

S. João de Tarouca , & hum dos

que noflo Padre S.Bernardo man-
dou de Claraval em companhia de

Boemundo : os quaes forão recebi-

dos do Santo com o alvoroço ^ &
gofto efpiritual , que tal vinda me-
recia

,
porque a hum , a nobreza;)&

parentcíco que com ellc tinha, o fa-

zia fermuyeftimado5&: a outro a

creação , & virtude , que aprende-

ra naquelle Convento.
Efpantavãc-fe os Rcligiofosde

ver hum Príncipe táo illuítrCí &
irmaõdcRey taèvalcroío, em par-

tes tão remotas de Teu natural^ 6c

ha5 fabendo o fim de feu Caminho $

cada hum oattribuhia a feu fim,

imaginando alguns , que a devoção
de N . P. S. Bernardo ^ & a fama de
íeus milagres o traria inclinado|â

fcr Religiofo em Claraval 5 outros
véd -o ío com três homens de fer-

viço, & dous Cava leyros Portu-
guezes,armado de ponto em bran-
co ao efty lo dos Cavalleyros, que
então fe chamavâo Andantes, crião

queo trarião defejos de fe exercitar

nas armasí^ôc moítrar o valor de f^ a

pcíToa; & poftoque neftepenfamê-
10 não foííem longe daverdade , ao
íim não fouberâo a certeza,até que
cllc , paíFados trcs , ou quatro dias

a communicou com noíío Padre Sj

Bernardo, dandolhe huma carta

delRey D.AíFonío feu irmão,& ou-
tra de Aldeberto Abbadc de São
João de Tarouca, nas quaes (co«
mo adiante veremos ^ lhe davão
conta como fora levantado por
Rey de feus vaíTallos em certa ba-

talha , & ElRey de Leão fe mandara
queyxar ao Papa defte caio , dizen-

do naõ fer licito a peflfoa alguma

ufurpar o titulo Real cora autho-

ridade propria^fcndo vaíTallo d*ou

.

troRcy,6c Scnhormaispoderofo:

& porque o negocio era importan-
tiífimo j &occaíionado a refuka-

íeqi4çlíc guerras entre Chriftâos,

V ij que
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que por viverem entre Mouros ,& larga para illuftrar com vitorias* o
inimigosda Fé;>qcnta5 fcnhorca- juízo experto na força dos ptri-

vaô grande parte de Hcípanha, gosiocorpo incaníavcl com tra-

craônmyto para temer, lhe pedia > balhos^&amigodenaòrevcrnun-

quc ncgocíaílc com o Papainno- ca fem armas Ôc finalmente a valcn.

cencio^diante de quem tiiiha tanta tia,& iimorde ícus vaíía loSj a

valia ,& authcndade 3 que She con quem parcciao pGuco mil vidas pa-

firmaíTe o titulo Real, ficando elle radar atro odelhegrangcarhum

feudatario da igreja , & obrigado mínimo gofto.

a lhe pagar cada anno certo nume- Aoíbmdcílasnovas^&dcmuy-
rode moeda. E porque acaufadeí- tas outras que 'rhc os Alquafispm.

taembayxada, & os principies tavaó todas vcrdadyras, íc ajun.

donde íe começ u eftc debate cn- tou tanto numero de Mouros ;, af-

tre ElRcy D,Aífon(oHenriqucz,& íim Hefpanhoes , como Africanos,

ElRey de Leso , fiquem mais cU» qucnaõcabaô nos campos, nem
ros , contarcy o modoccmofoy havia mautimêtos que lhes baftaí-

levantado per Rey , & o mais que ícm. E ouvindc-fe entre osPrinci.

paíTou nefiâ matéria. pes Chriíliãoscíla nova , começa

»

Hepoi)dcfaber,qucnoannodc wõ todos a temer fua forte, & ca»

noíTo balvador JFaSU Chriíto de ^^ hum deiles a fe prevenir o me«

A «tio
iiSP-â^^^í^^ooí^^io^Jpc D Af- Ihor que podia, peonaõ tomar de
fonlo triunfante contra os Mou- fobrefaltoa víndadclfmario, cm

^139* ros,queOcCupava5 grande parte parricularoPrincipc D. Affonfo,

de Portugal , & tendolhc ganhado ^ quem o coração prognoíticava a

Leyria , & outras Fortalezas de verdade do negocio, & querendo
importância, de tal modo os ate. antes commctíer, que fer acometi-

morizoucom o prcípero fucccíTo ^^ ajuntouem Coimbra fuás gen.

de íua ventura , q Ilmario Rey po» ics , que per todos chegarão a dez
tentilfimoj; quem porordêdo Mi- n^il Infantes, 6c mil ginetes, todos
ramolim de Marrocos obedeciaô exercitados nas armasj&coíiuma-

muytos Rtys Mouros de Hcfpa. t^os anão temer Exércitos innu-

nha , tem erofo de vir o negocio a ní|craVeis de Mourosjporqiie aíTim

mais , determinou de ajuntar fuás vivendo o Conde D. Henrique,
forças, & as de outros Reysfeus cujabandeyramuytcsdellesfegui.

vaífallos ôc demáocommum des- raó, como no tcn po prcfente fe-

baratar o Príncipe D.AfFonfo.Para guindo a defeu fiiho, tinhaôpor

ifto fc fazer com melhor ordem, excrcicio ordinário fazer cavalga-

mandou a feus Alfaquis, affimpc- das em terras de Mouros, hora

losReynosdcHeípanha,comopor com campos formados comomcf-
Africa apregoar gazua contra os moPrincipc, hora em quadrilhas

PortJguezes , & íeu Príncipe , cn

•

particulares dcbayxo do governo
carecendo neílas prégaçoens os de qualquer homem nobre» E era

damnos , que linha feyto , & fazia ifto tanto aflím.que a mais da gen.

cada hora aos Mouros, & operígo te naó lavrava os campos , nem ti.

que corriaò de ferem todos desba • nha outras grangearias , mais que
ratados, naõ atalhando com tempo fua cfpada:& quando no tempo das

a corrente de fuás vitorias , cn- novidades queriaó recolher paó
grandfciaô a fortaleza de feu bra» para feus filhos , fe informavaô dos
ço , a idade florente em que eftava, lugares em que os Mouros tinhaõ

promcttendo com clk huma vida mais abundância, & ajuntando-fe

huns
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huns amigos com outros íaziaõ naô ajuntará cm Hefpanha antes
coir.panhia baftantc, & dando na dcfte tcirpo, fahio cm campo>
terra dos inimigos^rccolhiaò à for* acompanhado dos Rcys de Sylvcs,

çadc braço os frutos, quccllcs ti- de Mcrida , de Sevilha^ & Badajós,
nhaõgrangeadonodiícurfodoan* & outros Régulos de menos con-

no,& comiíloandavaô taôprom» ta^comoeraô Allathar fcnhor de
ptos nas armas^ que a qualquer hc Lisboa, Benaduffenhor de Algezi.
raquefabiaó que o Príncipe fahia ra,& outros muytos,q com os cin»

cm campo, deyxavaô tudo quanto co Príncipes faziaõ o numero de
tinhaó entre mãos, & fe ajuntavaô .vinte , como fe vé cm huma com-
no lugar aflínado, ficando os vc- memoraçaô que ha deftc Rey Dom
Jhos, & meninos cm pranto, poc Aífonfo, que fe porá na tcrccyra

lhes naôdar a idade lugar afazer parrc da Monarchia. Vicrac-fc a-

outro tanto. Eas mulheres Portu juntar, & ter vifía huns dos outros

guezas fe tirhaó por afrontadas

,

noCampodeOuriquc^celebrep^r
quando fc naô íerviaõ em cafa com cita fobcrana batalha: & quando es
alfayas, & moveis ganhados por Portuguezcs viraô a cxccflívacc-

íeus m.andos na guerra ; nem havia pia de gente , que cobria aquclles

homem commum por bayxo que cílendidos campos, fcm fc ver cm
foífe, que caíaíTc íuas filhas com todos clks, mais que adargas , ôc

peíÍGa, qicnaótiveíTe arrifcado a capillares Mourifcos com Albor-

íua em recontros famofos j
por on- nozes de cores varias , & brenhas

de íc vè quam confiado fahiria cm de lanças , cujos ferros feridos dos
campo. Senhor, que tacsvaíTal. ray os do Sol, accrcfcentavaõ o nu-

los tinha: os quaes fabendo neíia mero nos olhos de quem as via de
occaílaõ do apparato dos Mouros, longe , nem ouvir outra coufa > fc-

& da tcnçaõ que o Príncipe levava naô rinchos de cavallos,cítrondos

de osbulcar cm fuás próprias ter- de trombctas,& tambores,& alga-

ras , fe partirão para Coimbra, de* zarras deMouros,naô deyxàraõ de
tcrmmados de o feguir onde quer tcmcrfo fucccíTo da batalha,porque

que fofle ,& aventurar as vidas no íem duvida fe crê, que houve ncftc

lugar, onde ellcm.cttcílcafuaem confíidlomaisdefeisceCosmilBar-

pcrigo. baros , q he o mais limitado nume-
Quando o Príncipe fcvio com ro aqosHiftoriadorcs, ôcmcmo-

taô boa copia de gencc, que para os rias antigas fobem,hávcndo outros
cftreytos limites de Portugal era que dizem ferem novecentos mil

:

notável , dando noticia aos Capi- mas como a prova diíloíeja dilH-

taens de feu intento » começou a cil, voumc pela que acho mais pro«

marchar na volta de AIcmi-Tejo, vavel.

deyxando as terras dos Mouros Notou o Príncipe D.AfFonfocí-
por onde paíTava,*dcílruidas, & te temor nos fcus, & como a coufa

airoladas,£ctaes,quemuytasdeU cHava em termos, quejânaãpcr-
]as fc naò povoarão mais : & paf- mictia arrependimento, nem elle o
íando o rio com a mcfma fúria, fez moílràra por nenhum preço , quiz
ti Icíírago nas terras de Alem-Tc- provar mais de raiz a verdade do
jo , que as laftimas ,& prantos dos que fufpcy tavaôc chamando a con-

que viviaô por aqucllas partes, felho os Capitaens do Exercito

chcgàraõ aos ouvidos delRey If- (como fe tivera duvida no que ha •

mario , que vendo-íe podcrofo , & via de fazer ) lhes pedio feus pare»

com taõ luzido Exercito , qual fe ceres* Houve ncllcs alguma divec*.

V iij íídade.
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íidade, porque huns lhe aconfclha- Se o largo difcurfo do temrò

V3Õ que acometcíTe , outros que íe ( valerofos Cavalcyros ; me dcy-

retiraí^e com boacrdcm, &ditfe» xàra cuydar v s crquedeisdoii^*

rííTe a batalha, porque naô era pof- tcniocom que partimos de Coim»
iivcl luíkntar>íc mu\ tos dias hum bra , & das promcífas com quccn»

Exercito t^ò innumiravcl, & que riqueceíics minha cíperança ^ dan»

dividindo-fejlhc ficava mais fácil a domas pr fiadoras do hoiiroíb de*

vitoria. Outros finalmente acha. poíiti),quevosobrigaftcs a pagíir

vaô por mais acertado vir-íc ao Te* neíle lugar emprazado, pouco me
jO;&dcfendendolheo palTo, dar*, cfpantàraôcftasmoftrasdctemori

lhes alli batalha mais a feufalvo, com que dais a entender apouca

eom o impedimento do rio, que os vontade que tendes de pagar ad;«

naô deyxaria acometer todcsjun- vida , fendo chegados ao prazo.

tos : m s o Principe , que naô to- Mas como eíiou certo , que cm taõ

mva íeus pareceres, mais que pa poucos dias vos naô cahiriaò da

ra provares ânimos decadahum, memoria prendas de tantaimpor-

acofiandc-fecrm os que logo que* tancia, citou dcfobrigado de vos

riaô morrer, ou vencer ^re-pon co alargar mais o tempo, porque na5

a s que lhe acoíiíelhavaô dilatar a fique em provérbio , que foftcs taõ

batalha ,
que naõ determinava fa» inionriderridoBcm promettcr , co-

zer a feusvaííallos taõ maobra^que moeu cm dilatar. E q.iãdomeuref-

Ihcs dividiíTc as riquezas que os peytoiuiòfoíle para comvoíco de

Mouros alli tinhaõ juntas p & os tanta ímportaneia, como o voíTohc
trouxeíTc vencendo em muytos para comigo, baíta fer a caufade
dias , o que fó cm hum podiaó ven jefu Chriíto ^ em Cujos olhos todos

ccr: &aosqueqi!criaô o Tejo por ficamos iguâes,& a cujas Chagas
muro,reípcndeo, que maísfegu» todos temos a própria divida, para

referia fazello dos corpos de íeus naõ dardes as coftas a fcus contra-
inimigos, & de fcufangue, pois rios, nem duvidardes na vicoría

cftavaó cm conjunção , que o po- delles, porque como em caufa pro-
àiaõpôremcíFeyto. pria fará voíTos coraçoens taóin-
Com iíto fe acabou o coníclho', vencivcis,quc vejais à cufta de fan-

tomando os Capitaens por bom gue bárbaro coníiflir mais a vito»
prognoítico as animofâs razoens ria cm favor do Ceo, que nas ar-

do Principe , & a fcgura efperança mas , & valias da terra. Pclcjay ?.nU

de vitoria que moftrava, &ccmoa moios Portuguczes^ naõ por mim,
gente que aguardava a detcrm na- que fou irmaõ, & companheyro
çaõ do coníeiho , cm fabendo qual volTo , mas por honra de Jcfu Ghri.
era , (e poz cada hum a preparar o fto, q hc Principe,& Senhor de nós
qlic convihha com tanto contenta» todos. Naõ defdoure hu rcceyo to-
mcntO;, como íe a vitoria eílivera mado femcaufa^asgloriofas vto-
nas iTiáos Deo o Príncipe ordem a rias q tendes alcançado,& a que o
fe faz r refcnha , & depois de os Cco vos ofTcrecc na con;unçaô pre-
ver juntos , & andar pc íToaimente fcnic Em dczafete batalhas q def-
concertando as fíleyras , & adef- tesa inimigos da Cruz,debaixo da
trandoos Soldados , aífim a cavallo bandeyra do invcncive! Conde D.
como cftava armado de ponto cm Henrique Pay, & Senhor de nós
br nco , acoitando fe no arrcmcf- todos , & cm íeis que comvcíco os
faõ que trazia, íallouemvózinttl. tenho vencido, fentiftesfempre a
ligivddefta mancyi?.

. . Dcos tanto da voíTa parte^q nunca

t- tor#
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tornaílc"; a voífas caías íem Mou voíTos olhos a minguada ventura^
rcs cativos, carregados de ícus <]ucfempí-e tiveraõante orefplan-

próprios defpojos ; & na prcíentCj dor de voíFas obras aqucllas meyas
onde fe ajuntarão as riquezas de Luas de volTas bandeyras, de que
Afric;!,& de Hcfpanha , & vos tendes povoados os Templos da
traz Ceos a ílordagcnteb»=rbaraj Luíirania? Tornay febre vós in«

p2f^ qucem hum fó dia fiqueis ri. vencíveis Portuguczcs, & vede
cos para todos os que viverdes , & que cm voíTas mãos ttm Dcos pof.

com ímma batalha geral eícufeis ta a íentcnçadcíle cafeína 5 negueis

todas ss particulares, & quieteis a hum Dcos , que por voíTo amor
CS fobrefalfos , cm que vos pocm fe fez homem , a divida que fendo
cada momento eflcs inimigos, homens lhe tendes por vos deifí*

quereis dar indicios de ingratos a car^p gay ccmcírasarrr;as,dcquc

tcGS:, fracos nas armas, & pouco vindes cubertoS;) o que vosmere-
zcloíos da honra Portugueza ,ef- ce Chnfto por fc pôr nu em hum
turecendonodiade mayor honra, madcyrOjaífegurevos do perigo o
a muyta que atéoprcfentc tendes muyto queintcreííaii. no preíente>

ganhado? Naòpermitta Dcos tal & naõfediga entre as naçoens cí*

afrc nra ^nem me traga minha force iranhas, que pode a vifladoscon*

ataôirftlice tempo. Chegado te- trarios fazer dar as coftas aos Por-

mos, o prazo de tomar inteyrafa* tuguezesantcsdefever no confli*

tisFaçaô do Tangue de nofTosante. á:o. Defcançay companheyros> &
píífanoS;, &ahmpar a nódoa que irmãos meus cita noytc muycon-
cm fi puzcraõ na geral perda de fiados de terdes a íeguintc mais ale»

Hcí panha , cnfaboando-a com o grc com a vitoriando que a mim me
torpe fanguedeílcs íervos de Ma* foy com voíTa duvida. Aguarday
fomaufurpadoresda liberdade ^ôc comasarmasconcertadaS|&apon*
terra alhca. Entre mãos nos pocm toomaiscelcbrCí& venturofodia^

Decs a vingança de fuás Chagas no qucaminheceo a gente de guerra

numerodós cinco Reys, que ajun» cm toda Europa, noqualmcdarey
tou neíta batalha, cujas cabeças porfatisfcyto doprcfcnte dcfgofr

offcrcct' aos fios de noífas efpadas
j

io,com imitardes as obras que vir.

vede que mais fe pode defejar na dcs fazer a cite braço,

terra; & fe ha mais que cíperar j
Acabada a pratica do Princú

pois fois chegados a tempo ^ que pc, fe cuvio hum.a alegre falvadc

morrendo alcançais gloria, viven» vozes contentes, com que cada

do perpetua fama: onde tendes a hum em particular,& todos cm gc-

Deos porcaufa principal, & pre- ralabonavaõfuas peíTv as, & pro-

mio de voíTos trabalhos , & per fu. mettiaô maravilhas , pedindo aos

jeyto de vingança fcus próprios Capitacns,queaffimodiíIcírcmao

inimigoSé Príncipe, o qual naõ cabia de con.

Queduvidahc cila, amigos, 5c tcntaraeto,vcndo tanta alegria nos

ccmpanheyros meus ? Quem vos fcusj&para mais os animar fc foy

roubou aquelle animo invencivel

»

aífim a cavallo como crt-a va corrédo

com que nas mayores afrontas me todas as eltancias,&fallindo com
achava de vòs acompanhado ?Naó todos quantos via, dizcd^lhcs mil

fac cfles porventura d« Icy , & maf > palavras animofas , & moflrando

ia dacj ucllcs , cujas covardes entra nellas , & na confiança do rcíto > &
nhãs tac conhecidas tem os ferros alegria dos olhos , o bom fucccíTo

de voffas landas ? Naõ dcfcobrcm que cfpcrava ,& depois de os vifi

•

r .. tar
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tar todos y fc rccolheo cm fua tcn - Ditas cilas palavras , adormc»
da, para tcmar algum repoufo, da» eco fobre o livro ailim aberto io-

do que o cuydado,& profunda ima- mo cftava, & cnrrc acordado, &
gínaçaô do que havia dcfa?cr, lhe dormido, começou a fonhar, que
naõ deyxaUctc marfcno, trazcn. via hum velho de venerável preícn»

ÚQ ^ memoria o temor que vira çacomiiumvcít.dopobre^&abar»
nos íeus , & a grande força dos ba comprida ,& oro ! o n.uycon»
contrários: no meyo das quac s du« íumido de penitencia, que chegan-

vidas lhe íucccdco o que logo vc- do-fe a elie o animava , dizendo,

remos. que naó pcrdcfle a confiança j por*

que Tem falta venceria a potencia

CAPITULO II
dos Bárbaros, & alcançaria deles
humafamofa vitoria, & lhe pro-

CofKo hum Ermitão veyo a faliar ao mcttia , que antes de a ganhar , vc»

Prinfipe , & viõ a Chnjlo crucí' ria com íeus olhos ao próprio

ficado: & comofoy levantado em Deos, por quem pelejava, pofto

Rey^ò-dco batalha aos jReys Mou» na Arvore da Cruz do próprio

. 7 osy em que os desbaratou , á" lhes modo , que nella obrara a rcdcmp*
. matou arnajorparte dagente que çaõ do género humano.

traziam, Eftandoneftc alegre fonho, que
no eíTcyro mofirou fer nafcido

REcolhido o Príncipe cm fua mais de pcrmiíTaó Divina /quede
tenda, fe começou a metter cauíasnaturacs, lho interrompco

i;.7.«». cm alguns penfamentos que lhe ti- ]oaô Fernandes de Soufa feu Csm

ravaô o fono , & para aliviar o fen« mareyro , que cnrrando no lugar

tido canfado com elles , abrio hu- onde eíiava, o acordou , & lhe dif.'

ma Biblia , que tinha comfigo, & fe, que hum homem velho, aop^.

acafo achou a guerra deGtdcaô, recer abftinenre, & deíantavida.

Capitão,& Juiz do povo Judaico, lhe pedira com fumma inítancia

,

o qual Cí m ló trezentos Soldados que naõ obíianre o repoufo em que
HebrecSjdesb ratou quatro Rcys cfta va, ou qualquer outra occupa.

Madianitas,& lhes matou cento & çaô que tivcíTc entre mãos, oacor-

vintemilhomensdeguerra,& aos daíTc, oudiverciíTedellaj porque
próprios Reys prendco , & matou importava a bem , & honra fua dar-

no alcance em que acabou de aíTo* lhe logo audiência . & ouvir hum
Jar doze mil Soldados , que foraõ ícgredo , que lhe trazia de parte

,

as relíquias do campo contrario. E que fc naõ permittia dallo a ou-

quando o Pnncipe acabou de ler trem, fenaó a fua peíToa própria,

cfta vitoria , tomandc-a por alegre Advertindo o Príncipe no que vi.

prognoftico da que et pêrava , com ra em fonbos , & no que Joaõ Fer*

osolhospottosnoCcocOíDeçou a nandes de Soufa lhe dizia, & dan-

dizcrccmfigomcfmo. dolhc o coração prognoíticos de
Vós fabeis Senhor J ESU Chrif. contentamento , rcfpondeo , que

to yque por amor voíío emprendi a fc era Chnftaô , & vinha com ne»

prcfcntc batalha contra voíTosini. gocios importantes, Ihs délíeen-

migos : & p0is cftà cm voíTa maô o trada , & o trouxeíTe comfigo para

esforço ,& vigor dos craçocns dentro da tenda. Fez o Cámarcyro
humanos,day-o a mim,& aos meus, mórcomo'o Príncipe lhe mandava,
para que vençamos efícs blasfema- ^ trazendo o velho à fua prefcnça,

dores de voíTo Santo Nome. conheceo íem falta, que aquellc

próprio
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próprio era o que na viíaô lhe fora havia de fazer na batalha > & a or-
moíirado, o qual com humapro- dem,& lugar por onde acomctcfíc

funda inclinação , & moíiras de os inimigos, nas quaesoccupaçôcS
reverencia , pondo es olhos no gaílou aquellc dia, naõ vendo a

Príncipe 3 lhe coiTieçou afallaraf- hora de anoy tecer, para gozar do
íim. mimo, & favor promet tido.

V Senhor tende hum animo chcyo Chegada a roytc, & poftas fin-

de confiança , porque fem duvida tinellas ,& vigias onde convinha >

vencereis , & naô lereis vencido ferecolheocm fua tenda, 2cpoAo
ncTa batalha : íois particular mi- de geolhos , cfteve cm oraçaõ a-

mofo de Deos , & febre vós, & guardando o final da campainha,
voíTos dcfcendentcs tem pcílo os qucouvionafcgunda vtladanoy*
olhos de íua mifcricordia , ate a tc,&embraçando ocfcudo coma
decimaíexta geraçaô , na qual fc cípadanacinta,fefahiodoarraya!,

diminuirá vciradcrcendencia, & taêdcfacoirpanhadodc gcnte,co-

nella affim diminuída , & quafi cx- mo acompanhado de cfperanças, 6c

tincla ) pcrà clie os olhos , & vcrà fé em Deos : & indojà algum tanto

o que m^ib lhe convém. O próprio apartado do campo, começou de
Senhor me manda avifarvos, que a pparecer contra a parteOrientd

quando na ícguinte noyte ouvir- humrayofermofiílimo, qucfchia

des tocar o fino de huma Ermida, pouco, & pouco cílendcndo , &
cm que vivo ha pertodcfeíTcnta accrcfccntando: no qual pondoo
anncs , guardado cm todos cUes Príncipe os olhos com grande cffi.

no ncyo de infiéis , com o foccor- cacia , vio no rayo mais refplande-

ro, & favor Divino, fayais fora centc jà queo próprio Sol, o final

do cairpo fem nenhuma compa- da Cruz, & jESU Chrifto noflb

nhia
;,
porque vos quer moíirar hu* Rcdemptor crucificado nella, & de

ma famofa enchente de mifericor- huma,& outra parte grande multi-

dia. ò^õ de Anjos com velics brancas

Ouvindo o Catholico Princi pe ao parecer dos olhos , & taó bellas

taô Divina cmbayxada, guiada por como o próprio Sol. Admirado o
ir.cycstaõ exquiíitos, poíios os irincipc de taó Divina preíença,6c

geolhos em terra , com as mãos , & levado da devoção , & reverencia

olhos levantados ao Ceo fez revc- do que via , dcyxando as arma s , &
rencia a Dcos,& afeuembayxa- deytadofóradcfiocaIçado,&rou«

dor, que logo fe partio para íua Er- pa , que levava cubcrta , & lançan?

rr ida, dcyxando oPrincipecheyo do-fe de bruços em terra, com os

de contentamento efpiritual , dan» olhos fcytos rios de lagrimas , co»
dominouvofesaDeos,nosquaes mcçou a rogar porfeusvaífallos,

g2Ítouoqucreftavadanoyte,&no comoaquelle que mais lembrança

dia ícguinte , que foy veípora do tinha delles , q de fi próprio ,& de-

y\poftclo Santiago Patraô,&de- pois cheyo de confiança, & poílo

feníordeHefpanha, fechcgou o dcgeolhos, começou a fallarcom

Exercito dos Mouros mais ao nof- Chrifto , dizcndolhe, que mentos

ío, & o Príncipe tomou a fcugof- achara nclle, fendo taô pcccador,

to o fitio , & lugar, que lhe parcceo para o enriquecer com mercê taõ

mais conveniente para a batalha, extraordinária , porque íc o fazia

fortificando,& guarnecendo as ef- por iheaccrefcentar a fé, parece

tancias na melhor forma poflivcl,& quC naõha via nelle fraqueza,como

dandoacadaCapitaõaliiiadoque aqucllc quedeide a fonte do Bap.
tiímo
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tiímo o conhecia per Dcos vcrda» fundais Ser hr hum' piedaderaõ

dcyro, Filhe da Virgem ícgundo grande ?& pois ícn cllcs a quereis

a Humanidade, & doPadrcEttr- fazer ,pDndcoso hosdevoíIami-

/4lO íegundo 3 geração Divina. E fcncordianosSuccciíorcs qaemc
\ricíle tempo que ihe cíievefallando prometcciSiôc onfervay em ^az a

advercio (ícgundo elle propno diz gente Portugueza , Ôc íe aconrcccr

.no juramento que logo vcrcmiOs) que tenhais algum caíligo a,are»

,quctra aCruz de grandeza mara- Ihado contra eí ia;, peço.-os que o
vilhoía , & citava levantada da deis antes a mim, ou amcusdef.

terra quaíi dez covados , íegundo cendentcs , U deyxeis livre a eíic

o que na primcyra vift a parecia,

&

povo,aqucmamocomamor de fi»

delia lhe rerpondeo o Salvador lho único. A tudo lhe dconcífo

do mundo citas íormaes palavras. Salvador proípcro derpacho , di-

,que o Príncipe ouvio diftinta* zcndo, que nunca apartaria dcilc,

mente. nemdos Portuguezes fua miíeri*

Na5 te apparecidtílc modo para cordia, porque os cfcolhèra por

accreíccPt r tua fé , mas para for» íeeadores fcus , para de terras lon-

talccerteuccr.çaõncftacnipreza, giflimjs lhe trazerem novidades ,

& eíhbekccr os princípios de teu & a mas para a gloria.

Rcyno fobre pedra íírmiílima. Tem Comi odcfappareceoavifaó,3c

confiança Affonfo , porque nao ló o Princps cheyo de conrentamcn-

.vencerás cOa batalha, mas todas to, & golío que cada hum p^dc
as mais, cm que poicjarcs contra os cuyd. r , íe tornou ao canr^po , gaíl

inimigos da Cru/' Acharás tua tando o que Iheficoudancytcem

agente prompta, & animoía paraa oraç.ó,& lagrimas que a fuavida»

batalha , & pedindcte , que entres de delia lhe fazia derramar. Ao dia

.na peleja cem nome de Rcy,naõ lhe fegumte, que craõ if. de Julho,

.ponhas duvida cm nada, mascon» cm que fc celebra a feíh do Apoí-

cede livremente quanto te pedi tolo Santiago Patraj, & defcnfor

rem;,porquc cu fou o Fundador,& de Hefpanhá , fez o Príncipe muy •

.deflruidor dos Impérios, &Rey- to de madrugada celebrar Miíía em
nos, & quero fundarem ti, & tua fua tenda , & rauytas outras do
geração hum Império , para que real, a que commungou elle prot^

meu Nome feja levado a gentes ef prio ,& todos os que quizcraó , &
tranbas. E para que teus deíccn- icachàr^õ preparados para o fazer,

. dentes coiiieçaô, de cuja mão tem 6c comando depois difto , por os
o Reyno, comporss o cfcudode naó tomar a batalha fracos do jejum

tuas Armas do preço com que eu do dia antes , cm que jcjuàraô à

com prcy o género humaro, (que honradoSanto Apoítoio, fez íol-

faô as cinco Chagas, ) &daquellc tar fua bandeyra como final da
pcrquefuy comprado dos Judeosj Cruz,& as dos outros Capitacns:

: ( cm que entende os trinta dinhey & armado de armas brancas ( como
ros ,) & fermcha cite Reyno fanti. trazia de ordinário) fe poz a cavai-

ficado para mim próprio, puropc* lo cm hum fermoío ginete p::mbo,

. la Fé, & amado pela piedade- que por íua ligcyreza , & lindas

TornoU'íe o Príncipe a proftrar manhas , tinha em grjíi c cítima

,

cm terra quando ouvio taófobera. & nclle começou a pôr fua gente
na prcmeíTa^òc adorandocom fum- cm ordem na forma fe^íuinte. A

<,iiia humildade ao Senhor, que lha vanguarda com trcs mil infantes,

fazia, diíTc; Em que merecimentos & trezentos ginetes cf.olhi jos em
.

~ todo
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todo o cairpo tomou para fi, como chamado Rcy dos Porcuguezes,

quem Ic queria finalar, & dar tx* comoatè entaó fe chamava Princi-

cnipio aos outros. A retaguarda pe,&déííe licença ao povo para o
com igualnumcro de gcntctntre- faudar por tal, anresae acometer

gcu a D. Lourenço Viegas , & à os Mouros j porque naô havcru
t). Gonçalo deSoufa^ homens, cm cculadi£5cildecommetter>fabcn-

queo Prmcipc fiava muyto , aíTim do qofáziaódom Rcy, &: âbfolu-

p T fua nobrezajComo por o fingu- to Senhor de Portugal» Quizcra O
lar eijfcrço,q havia cm cada hu dcl- Principe difficultirlhcs â petição^

Ics, particularmente cm Lourenço vendo dcquanto pczoeraone^o
Vicgas,quccmc6rtedc efpadanaó cio, mas lembrado do qUe noíTo

havia qutmfc lhe igualaíTc, íeraô S IvadorJhcdiflcra naviíaÔânOy

.

era o n cimo Príncipe* As alas da teantcs, lhes rcfpondeo, que íena-

ma». cfquerda, & dirc\tâ rcpariiO quilíointervinhaò asv ntades de
entre MtmMoniZj& MartimMo- todos, &aí?im o queriaófem havei?

mz filho de fcu Ayo Egas Moniz, difcrcpancia em nenhuma , que cl •

dando a cada hu dcílcs dous miUn* je naõ íahiria de tudo quanto lhes

fantcSj& duzentos ginetes,&pon. déíTegOÍlo*

do os cm lórma quadrada dco a Ouvidafua rcpoíla,écdivu^ga-

cadahumordem do que havia de dá pelos efqUadroens, quaíi pcf
íazcr , 5í andou pelos efquadroins huma boca começarão todos a bra-

animandohuns,&ouiros:&cha« dar, Rcy queremos, Rey qucrc-
mando a cada hum por icunome > mos> que nós o manteremos com
lhe IcnjbraVà a obrigação que ti- honraapezar defeusinimigos.Vi-

nhaô de fazer o que deviaó a valen- fto o que paíTava , fc ajuntarão os
tes Portuguczes , aindaque tudo Senhores que ai li havia , & apean-
illo era dcíncccíTarioiporque Deos do-fcdos cavallos o foraó acompa-
lhe tinha oscoraçoens taõ anima» nhandopeloExcrcitOjgntandoto-
dos , &: chi yos de confiança , que dos com altas vozes , & dizendo *

bâltava cada hum dclles parafer Real , Real ,pe'o Principe D. Af*
Gapitaõ de outras mayorescmpre. fonfo Rcy de Portugal : tal era o
2as,queaqucllas,& querendo jà fá* contentamento ,& gritos dos Por-
hir o Sol; &í mover as batalhas para tuguczcs , & o eArondo dos tam«
fc cheg.^r aos Mouros , os Capi- bores , & trombetas , com que fo*

tâcns ,& gente principal do Excr- Icmnizavaô leu noVO Rcy , que os
cito íe vier*ô ao Principe pedin- Mouros atónitos de tal novidade,

dolhe , que antes de entrar na bata- cftivcraô fem íc mover hUm gran-

Iha , lhes outorgaíTe hum dom que de eípaçode tempo, cuydando que
lhe qucriaô pedir, com o qual lhes feílejavaó algum foccorro vindo
parecia muy facil desbaratar outros de novo , mas como naõ diviíára5

tantos inimigos como aquellcs,quc finaes nenhuns de tal furpeyta,corl*

tinhaõ diante dos olhos* Conce. tinuàraó a paíTo largo para onde os
deolhcs o Prmcipe tudo o que pc*» noíTos cftavaõ , taó animados com
diíTem , com > quem fabia delles , a eleyçaô de feu R cy,que lhes parc«i

que naô feria cou!adifconforme de ciaõmil annos cada momentc;, que
íua honra,nem que lhe prejudicai- fc dctinhaó fcm acometer oscon-
fe ao intento que tinha de dar bata- trarios*

lha , os quaes lhe diíT raó fcr fua Vendo o Principe a prcíTa com
petiçaõ , & a mercê que lhes tmha que es inimigos vinhâõ , mandou a

concedido, que conícntiífc fcr Fero Paes fcu Alferes mòr,que mo-
vcffc
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vcíTe a bandcyra a paíío largo, varias, o ganhar & perder do cam-

& tantoquechcgaífc a mcya car« potaó conrinuo.qucnaôh^vjadar

rcyra de cavallo , lomaíle hum hum acordo do outro : as lanças

nKyogalcpc,& invcítiííc conrra naòcraó dcproveyco, porquean-

os Mouros ; ôt para oar exemplo davaò caôjun os hunsccmouíroiri

aos ícus , dcyxando cair a viícyra , que com punhacs,& a braços (
quá-

& tomando huma groíTa lança, íc dod'outromodonaò p diaõ pro-

adiar.tcu de todos , ôcarrcmcíTan curavaó chegar-fe ao fim da vida-

do o gmerc contra os inimigos, lhe Quem vira aqucllc invencível bra»

fahio da outra parte ElRcy de Syl- ço,& animo incanfavcl de ncíTo

vcs, homem de eOatura quaíi agi- Rcy D.AíFonfofazcrtaõcíiranhas

gantada, ^havido entre os Mou* c ufas, bem julgara fer pequena

ros por de força in cncivcl , & vin» cni preza para feus merecimentos o

do-fe ambos a encontrar àvifta dos Reyno, que íenhoreava, prque
Exerciros, o Príncipe fcztaõga- naô dava golpe d'efpâda, quenaó

Ihardo encontro, que apparccen- lanÇaíTc aos pés algum inimigo fcm

dolhe hum pedaço da lança da ou- vida j nem havia recontro onde os

tra parte o dcyxou atravcíTado no feus eflivtíícm cpprcflbs doscon-

mcyo do campo, com trift za no» trarios , que com fua chegada os

tavcl dos inimigos, & geral con« naõpuzcííecm liberdade,

tcntamcncod )Sicus,quencftacon. Lourenço Viegas íeguindo os

junçaó cerrarão animofamête com paífos a fcu Rcy , fc z ncílc dia mã-

os contrários, fazendo taesmara- ravilhas dignas de fua grandeza,

vJlha sem armas, que desbaratar, õ particularmente quando viodian-

oprimeyro, & (cgurdocfquadraõ te de fim rto o esforçado CavaU
dos inimigos, fazcndolhes dar as Icyro M rtim Moniz íeumcyoir-

coílas com notável infâmia j mas maj , Capitsõ da aladircyta , que
fobrcvindo ElRey de Badajós com fazendo o que fe devia a cuj filho

a tcrceyra , onde vinha a flor dos cra^pcrdeoa vida cm fcrviço de fcu

Mouros Andaluzes, fe vioanoíTa Rcy , depois de a ter bcmvinjgada

vanguarda cm muyto perigo, por nas muy tas que tirou aos inimigos:

andarem jà canfados de matar & Lourenço Viegas acefocom o
Mouros :iBas D.Lcurcnço Viegas, feniimento de tal pcrda/eyto hum
& D. Goi^^r^lo de Soufa , que naô Lcaò furioío ,fczcftragos impoífi.

pcrdiao ponto, &vcndoaElRcy veisdccrcraqucmosnaôviocom
mctiido em perigo, moverão com os olhos, precendolhe poucas as

a reraguarda cm taô gentil ordem, vidas de toda a Mourama para fa«

que límario vio ncfte acomctimcn- tisfazer a de fcu irmaô.

to,poíU fua vida,& honra em ven- Nem era menor a braveza com
tura : ^ antes de chegar íua gente a que fe combatia Dora Gonçalo de
fc v tx notoriamente desbaratada, Souía , por vingar a morte de Donn
mandou commctter com o reinante Diogo Gonçalves feu primo, qco-
do Exercito, & aflim o fizcraõ mo bom, desforçado Civalleyro

Mem Moniz, & Martim Moniz vira morrer junto a ííarraveílado

com as alas ambas ,aindaquecom. com trcs lançadas: & finalmente ca-

parad s osncíTos com acxccííiva da Porruguez per fi fa/:ia tanto,
ccpia de ícus contrários , ficavaô que baftàra para capitanear hum
perdcndo-fe de vifta , & quafi pa- Exercito mayor que o noíTo, Du-
recendo coufa de zombaria. Aqui rou a batalha cm duvida grande
foy a fúria tania , & as moncs taõ parte do dia , lendo tantos os mor.

tos
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íosA feridos, que os campos craô dandoXe mais do que convinha
fcytos hu mar de fanguc, & os ca- mandou ElRcy ceíTar o alcance &
vallosrcmoviaõmuy malnomcyo tocar a recolher: o que fefezcom
dcIlcs.AdvcrtioElRcyD.i^íFonfo, gentil ordem, & com o contenta,

q a força da batalha ,& a rcíiAencia mento devido a tamanha façanha.
toda íe fazia cm hum efquadraõ , — ,

onde pelejava ElRcy Ifmario, & CAPITULO III.
hum fcbrinho fcu valcrofiílimo , d^«-,^ rr/D.^n jí/r^^.r.r.^ j

Chagado Hom^ Atagor , que lhe ^J^Sfg^ttS
fervia de Capitão da guarda , & „^^^^^^^ ^ ^^^- ^ '^querendo acabar negoç.os com ti. \^ ^,4,, parti ularidade ti.
rat diante de fiaquelleimpedimen.- c.nuh ejie propofíto.
to, recolhendo OS mais Fortuguc- Jtrj
zes que pode , & feyto hum trepei TT* Rcs dias intcyros cfícvc o
ccrrado,invcÃiotaõgalhardamcn- i feliciílimo Rcy D. Aflfonfo

te aguarda de Ifmario, que ao fim no campo, gozando perfeytamen-
arompcodctodooponto,dcyxan- te da vitoria, & dando ícpuitura

do morto aofobrinho, & oucros aosChriftáosque morrerão naba.
Mouros de conta , & o ficara t.m- talha , nos quacs fc curàraó os fc-

bem o próprio Ifmario , fenaó ef- ridos,& repartirão os defpojos com
capara a unha de cavallo com os fumma igualdade , naõ querendo
Reys de Metida , & Sevilha : com ElRey de todos elles ( cem ferem
cuja fugida fe puzeraõ os Mouros riquiflimos ) mais que a gloria do
cm desbarate , bufcando cada hum vencimcnto,& 19 bandeyrasfamo-
o melhor caminho que havia para fas, q fe ganharão, com outra copia

fugir dos noííos , de quem diz hu» innumeravei de pendões, & galhar-

ma memoria antiga , que pareciaõ detes,q mãdou pcdurar pelas Igrc-

feras encarniçadas, porque os bra- ja$ do Reyno, em memoria da mer.
ços. & roftos,& todas as mais par- cè q recebera do Ceoj& querendo-
tcs dos corpos craô cubertas de fe partir do campo, fobrcvcyohúa
fan^^,uc aflimpropriOjComodosini- chuva grandiífima, comaqualdiz
migQS:& os de cavailo como peleja* noíTo Rcfendc , & outras memo»
vaócmpartcsqucofangue,&cor: rias antigas, que correo tanto
pos dos inimigos lhes naó davaôlu. fangue do que cílava reprezado,
gar a fc mover a feu goílo , enloda. & jà coalhado fobrc a terra , que os
dos ospeytos doscavallos com o Rios Corbim , & Terges, onde a
fanguc íaziaõ hua vifta temerofa,& chuva o levou,corrèraõ por muito
chca de horror aos contrários , em cfpaço envoltos nellc,inficionando

Í>articular o feliciílimo Rey D. Af- com a própria coro Rio Guadiana ,
onfo;quecomo fe achava cm todos ondefc mettem ambos juntos] cm
CS recontros mais perigofos,& tra hum , dcbayxo do nome de Terjes,

zia armas, & cavailo branco,onde & trocandolhefuas aguasofizeraõ

a cor vermelha faz maisimprcíTaõ, levar por grande efpaço húa corre-

andava feyto hum retrato , ôc pin < te temerofa, parecêdo vivo fanguc^

tura de Marte, a que os Gentios naõ fem notável prova de fer cila

chamavaõ Dcos das batalhas* Se« húa das mayorcs batalhas &onde
guio-íe o alcance grande parte do fc derramou mais fanguc de iidcisg

dia,^m que foy a mortandade quaíi que houve em Hefpanha. E porq fc

infinita :& vendo que fc chegava a naôdiíFeriíTc a famadamercèquc
fioyte ,& corrcriaõ perigo dcfman. Chrffto i\oífo Redcmptor fizera, a

X noytc
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noyrc antes da batalha , a EiRcy brHfnmmecpapiUioneiifiqmeratlfcrlp'

D. AfíonfO:)CUc a publicou diante ptum Tefiamentí4m antKjtium^t^ Tef"

de ítU Excrcfi 0,& ordcnouo cfcu» Umentumjefu Chrijíi -, aperui tllum,

do de fuás Armas na forma que lhe C^ lep i/tãonam Gedeonis O dix\ in •

fora mandado, tomando cinco cf- trame : Tu fàs Domine JejuCiíriflcy

cudos partidos cm Cruz cm me- ^«'á pro tuo amore fufcepi hellum tflud

moria de fuás chagas ^ Ôc dâ Cruz contrA tms tmmkos , Cp* tn mann tua.

cm q as recebera por nofla cauía 3 cfi, dare mlbi , d^ méis fcrtitudinem ut

& cm cada hum dos efcudos poz os "Vtncamus illos , blasfemantes tuum no*

trinta dinhcyros, porq fora vendi - ^en : €P*/íc dicens dormivi fupralibrti^

do>(cmnenhúa outra orladura}CO- ^videham 'Virum fenem ad meve»

mo hoj C fc vem cfculpidas cm fcllos mentem , dicefjtemque: ^Idefonfe coH"

pcndêtcs daquclie tempo j&cm pe- fde , i/ioces enim , debellabifque Rem

dras de edifícios antigOSj& porq ha g^s ^ftos infiàeles , conterefque potefi'

aigús Authorcs, q duvidarão deíh ttam illwum , O?» Vomims nofterofien»

verdade ,porcy cm forma humju» det fe tibi. Dum h<ec 'videoy accedit

ramcnto , que o próprio Rcy D*Af. Joannes Ferdinandus de Sohfa a/affaL

fonfo fez alguns annos depois da lus de meo cubiculoidixtíque: Surge do»

batalharem Cortes q fez na Cidade minv mi , áds^fi homo fenex 1 ^ultque-

dcCoimbra,qcltànoReai Moftcy- te alloqui. Ingrediatur ( dixi) fi fideUs

ro de Alcobaça , & fC achou entre ejí, lngre[}tts adme.Agnovi epe ilLum^

muytos outros no Cartório dellc

,

quem in i/i/ioae "videram^ qui dtxit

no anno de 96. fendo Ahbadc geral mihi: Domine, bono animo efio, Vincesy

deita Congregação de Portugal o i^inces^H^noniincerisdileãusesDo"

RcvercndíífimoP Fr Francilco de minoypofuit enim fnpertc , f^Juperfem

S, CLira , cujo fiel traslado fem lhe »«f» tuum pofl te óculos mifenc^rd,^

inudar palavra, hc o feguinrc. fu£ ufque in fextamdeàmam genera*

Ego >Aldefonju% Portugalli^ Rex ,
tionem > in qua attenuabiturproles , fej,

pliiis llluftris Comitis Henrtci^ nepos in ipfa attcnuata ipferefpicietfif^vide .

tnazjii Regis u^ldefonfi y coram ^obis hit:ip]eme jubet indicare tihi^ qtt od

honis "Viris Epifccpo Bracbarenf &> £• àum audievisfequenti noíie ttntinaljum

pifcopo Conimbricenf, e^ Theotoniô, ve* Iftrn Romitorij mel , in quo ^ixi fe xa*

liqutfque magnatibus , officiMus , gintafex annis inter infideles , fe rvã^

^•afjadis Regnt mei » in hacCruce ^rea^ tusfavwe uiltijjimi^egredieris extra

Ú^ in hoc Libro Sanaiffimorum Euan^ caftra [olusfine arbitris , oftendt te tibi

geliorítmJHrocum taÓiu manuttm meâ' pietatem fuam multa : parui, <í f* revê»

rum
,
quod ego m[erpeccAtorvidi hifcc renter in terra pofitusJÉP* nunttum ,&

ocutis indignis "Verum Dominum nof- ntittentemveneratusfum , Úf*dum in

trumJefumChriftum inOuceexten» oratione pofitus fonitum cxpeCiarem^

fum in hacforma. Ego eram cum mea fecunda no5ÍiS a/igilia tintii tabuíu aum

íwfte in terris ultra Tagum in agro^u* divit& enfciap"fcuto arma tus^egreffus

riquio , utpugnarem cum Jfmaele ^&* (um extra cafira , 'vidiqut- fubitoàpar»

aiijs quatuor Regtbus Maurorum ha» te dextra , Orientem verfus^micantem

hentibusfecum infinita milUa%^gem radium ^&paulatim [phndefcens\aef*

mea timorata proptef multitudinem , cebat in maius , 0* dum óculos ad illam'

efat fatigata , O* multum trifiis , in fartem efficaciter pone^ ecte in ipfo ra*

tanium ut multi dtcerent e^e temerita • dio clarior Solejignu Crttâsfi^Jefum
tem inire belium , & ego trifiis deeo Chrifittm in eo CrtKifixum ajpicio , &*

quod audiebam , coepi mecitm cogitare ^X una > ^altera parte multi/udinent

quid ingerem i O" hdibâm nimm /•» JuVêSUíandidtJlfmifritm,qnosSan£ios

w^ngelos
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uííf^^elos fntífe credo, Q^dmtifiOi.edií eos in me[jores meos tn tevrií lon^i/t'

%'id'eo defofito enfe &fatto^ reliãtjque q»is t hxc dkeMs di/parnit , O e^ofi •

1'cfiibus^Ó' calceamentisiprortus in ter. ductA pUnus , éf dnlcedine redij in ca[*

ra me Prõficto lacrymifcfue abmde mi'-^ tra^à^quodíaliterfuerit .juro ego^l'

fisycoepíro^areprocofortatton^^tajjal' defonfus HeX per Saniiijfíma JesU
iorum meoYiAmy díxujue fíihil turhatus: Chrifti Enangei'u hifce manihns ta£iá,

Quídtuadme Dominei crcdenYi efíim Jdctrch principio SHCcefforibús mcis in

lidem vis augcte ? meiius eft ut te t>t* perpetiéumfuturis , ut/cuta quinque iti

deant infidele< ^ Ò* credu»t , quàm Crncempartita ,
p^optcr Crucem^ &

e^^o qut k fonte haptifmatííte Veum cjui^cjue vulnera Chrifii , in infignefc

icrym FiitHmVirgints t O* patYisj£- rant ^Ú^ munoqHOque trigtMta argen»

terni agnovi yO" agno[co, Entt aiitem ' teoi ^Ú^ftper jSerpentem Mojffts ^ ob

Cfux mtrx magnttudtnls , O* ele t'at4 à Chrifti figuram , & hoc fit memoriale

terrACjuafl deccmaibítos, Voi-ni-ius ua- nojlrum in gev.erútione nofira', d^ fi

tem fuavi voeis jòno i quem tndgnce qíiis ait;id atíentMferit ^ à Domino fit

aures me£ perceferutt,dixit mPim^ot maled^Biis , G> cam Jadit truditore in

ut tuamfidem augeremhoc modo ,íppa

,

infernum materatus. faSla cart^ Co*

rui tibt, (ed Ht corroborarem cor tuiim tit Ihtb, ^.Caiena NoVemh.era M.CLll.

hocconfl'ãi* ,O imtia Regni tín fuprjt Ego ^IdefonfttS Rex VortHg,

firmxmpetrAmfidbilirem. c onjide ^L- /. Coíimb, Epifcoptts,

fonje , non jolum enim hocartamen I» Bracharettfi. MetropoL

'Uinces ^jedomnes dtOiiittquibHs contra T, Prior»

^nimkos Cruas pugnaveris ; geníem FerdinandusPetriCuru dapif,

tuam inventes alacrem adbeiium,(jSf* PetrusPeU.Curiíe figntfer^

fcrtem ^poteniem , utfub P.egis nnmi» Velafcus Sancij.

ne in IjAcpugna ingrediaris i ncc d>tòi- •/ilfonfus Alenen. pr<ef. Ulif,

tes ) fed quidquid petierint libere con- PeUgius Menen. procurai, Vifeen/!

cede. Ego enim édificatcrj ^di/J/patõr Suer. AUrtm. procurat. Colimb,

Jmperiorum ^Ú^ F.egnorAm [um : Voío Gondifaívusde Soufa precur.Cõlimb,

enim inte ^O* in [emine tuc ImppriUm Ménendu s Petri , pro Aiagiflro ^.beY"

mthi fiabiUre ^ ut deferatur nomen ^0 Itegis CancelUno,

meítminexteras gentes. Et ut agnofm A ílgniíicaçaô cm PorCUgUCZ
cant Succeffiores tni datorem Regni, in» he a feguintc*

fignetttumexpretio^qmeiohumanum Eu Aííbnfo R.cy dePorCUgat, (1.

genuSemii&*exeOiquoegoàJitdígis Iho do illuílrc Condc Henrique,
emptHs (um^compones fST* ent milii reg* & neto do grande Rcy D» AíFonfo^

nu (anSlificatUi fide pHriém^ ©^ pietate d ante de VÓS Bifpo de Braga , &
diiecli*m» Ego ut hxc audivi.hnmi pto» Bifpo dc Coimbra , & ThcotomO/
finittis adoravi dicens : Q^bus mentis & dc codos OS mais VaíTallos de
LominetantammihiannutiaspietatP. meuRcyno, juro cmcílaCruzde
Cs^ tttinmea prole cjua promittis óculos mctâl , & neílc livro dos Sancos
benignos \one ^gentem^ Portugallen' Euangelhos, cm quc ponho minhas

/emfalvamcuftodt^&jí contra eos ali* mãos , que eu mifcravcl pcccador

qtiod paraveris malum , v/erte illud vi com eíles oHios indignos âN.
potiu inmet&*in Succefiores meoSyô' Senhor J E SU Chrifto cftendido

populum^quem tanquam untcumfiUurh. na Cruz, no modo ícguintc.

diligo, abfolve. .Anmtem Domintts iH» Eu cilava com meu fexcrcito nas

qutt: Non recedet ab eis , r.equeàte tm- terras dc AIcm-Tc)0,n0 Campo dc
qmm mifericordia mea ^' perillos enim. Ouriqiie,para dar batalha ai fmario
faravi mthi meíjem mitltum^^ elegi tc OUtrOs c|uatrO Rcys Mouros

,

* X ij que
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que tinhaõ çomfigo infinitos milha* ver do muy alto , fayais fora do
res de gente,& minha gcnic teme* real fofcm nenhuns criados, p r-

roía deíua multidão , eivava airi- ^^^ vos quer moílrar íua grande

bulada,& trifte íobremancyra^ em piedade» Obedeci,& poílrado com
tanto, que publicamente dizimo muyta reverencia em tcrr,i, vcne-

alguns , fcr temeridade acometer '^^y o Embayxador, & quem c. man-
ta! jornada & cu enfadado do que dava, & como polio em oraçaõ

ouvia , çomeccy acuydar comigo .
aguarda íTe o íom , na fcgundavéia

quc faria: & como tiveííc naminha ^^ noy te ouvi a campainha , & ar-

tciida hum livro do Teítamcnto "lado com a eípada , & rodela fahi
' velho, & o de JcíuChriíio,abri-o, ^óra dosreacs , & vi íubitamcnte

& linellc a vitoria de Gcdcon, à parte direyta contra o Nafcente,

& diíTe entre mim mefmo. Muy Hum rayorcrpland€centc,& indo-

bem íabeis vós Senhor Jeíu Chrif. ^c pouco & pouco clarificando , ca«

to , que por amor voíTo tomey fo« ^^ ^or^ fc fazia mayor,Sf pondo de
brçmim cita guerra contra voflbs propofito os olhos para a^uclla

adyerfarios , cm voíía maó cítà dar P^^tc , vi de repente no próprio

à mim ,& aos meus fortaleza para "X^ ^z
^fwl da Cruz, mais reíplan-

vcncereAes blastemadc resde vof- decente que o Sol , & jcfu Chriíto

fo Nome. Ditas ellas palavras ador crucificado nclla ; & de huma, & de
meei fobrc o livro, & comccey a outra parte huma copia grande de
fonhar que via hum homem velho mancebos rcíplandeccteSíOkquaes

vir para onde eu citava > & que me crcyo que fcrjaô os Santos Anjos.

dizia:Affonfo tem confiança, por- Vendo pois cfta vifaõ, & pon-

que vencerás , & deítruiràs eflcs ^o à parte o eícudo , & cfpada , &
Reys infieis,Sí desfarás íua poten lançando cm terra as roupas, & cal-

cia >& oSenhcr fe te mo ft rara. F { Sado,me láccy de bruços em terra,

tandoncílaVifaô,c cgou JoaôFcr- ^ dcsfcyto cm lagrimas eomeccy
nandes de Souía meu Camareyrpj ^c rogar pela confolaçaô de meus
dizendomc:Acorday Senhor meu, va/Tallos, ScdiíTefcmnenhú temor:

porque eíià aqui hum homem ve- ^ ^^^ fin™ «ne appareccis Senhor

í

lho que vos quer fallar. Entre (lhe quereis porventura accrefccntar fé

refpòndi ) íe he Cathohco; & tan ^ quem tem tãraímelhor he por ccr.

to que entrou, conheci íeraquellc toquevosveja6osinficis,&creaÕ

qucnòfonhovira iOqualmediíTc* cmvóSjqueeu.quedcídcafbntcdo
Senhor tende bom coração, vence» Baptifmo vos conheci por, De s

reis , vencereis , & nàó fereis ven- verdadeyro,Fi!ho daVirgem,& do
cidoífois amado do Senhor, por- Padre Eterno, & aflimvosconhe-
qíie fem duvida poz íobre vós , éc ÇO agora. A Cruz era de maravi*
fobre voíTa geração depois de vof- í^oía grandeza , levantada da terra

fos dias , os olhos de fua miferi. <íuafi dez covados. O Senhor com
C( rdia , ate o XVI, defcendentc^ ^^^ ^^^ ^c vóz íuave, que minhas

ro qual fc diminuirá a íucccíl^
,

orelhas indignas ouviraó, me diffc:

mss nclla aílim diminuida,elle tor- í^aõ te appareci defte modo para

narà a pôr os olhos , & vcrà. Elle accreícentar tua fé , mas para for-

me manda dizervos , que quando taleccr teu coração nellc confl ido,
na fcguintc noyte ouvirdes a cam & fundar os principios de teu Rcy»
painha deminha Ermida , na qu4 ^o fobre pedra firme,Confia Affon^
Vivo ha íeíTenta & féis annos guar. ío i porque naô íó vencerás ella baf

dado no meyo dos inficis,com o fa? talha , mas toda-las outras , cm
que
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que pelejares contra os inimigos jESU Chrifío^ tragaó em reUef.

de mmha Cruz. Acharás tua gente cudo cinco eícudos partidos cm
alegreA csf. rçada para a pelcja,& Cruz, & cm cada hum ddles os

te pedirá q entres na batalha com trinta dinhcyros , & por timbre

titulo de Rey.Naó ponhas duvida, a Serpente de Moy fés, por fcr fígu

.

mas tudo quanto te pedirem lhe radeChrifto^&cftefcjao trofco

concede facilmente. Eu fou o Fun- de noíTa geração. E fc alguém in«

dador ,& dcftruidor dos Reynos, tentar o contrario, fcja malditodo

& Imperiosj & quero cm tif & teus Senhor , 5t atormentado no infer-

deíccndentcs tundar para mim nocomJudasotraydor.Foyfeytâ

hum Império, por cujo meyofcja a prcfentc carta cm Coimbra aos

meu Nome publicado entre as Na- 29. de Outubro de i ifJ*

çocnsmais cíiranhas. E para que EuhlRcy D AfFonfo.

teus defcendcntcs conheçaó quem Joaõ Metropolitano Bracharcnfc*

lhe s dà o Reyno, comporás o cfcu- Joaô Bifpo de Coimbra,

do de tuas Armas, do preçO com q Thcotonio Prior,

cu remi o género humano, & da

.

Fcrnam Peres Copeyro môr*

qucllc porque fuy comprado dos Pcro Paes Alferes mòr.

Judcos } & ferme.ha Reyno fantifi- Vafco Sanches,

cado, puro na fé, & amado por mi- AíFonfo Mendes Governador de

nha piedade. Lisboa.

Eu tanto que ouvi eftascoufas, Gonçalo de Soufa Procurador
poft r ado cm terra o adorey dizen» d*<;ntrc Douro,& Minho^
do : Porque méritos Senhor me Payo Mendes Procurador de Vi-

moílrais taô grande roifericordia

?

zeu.

ponde pois voíTos benignos olhos Sueyrò Martins Procurador de
nos SucccíTores que me promct- Coimbra,

teis , & guarday íalva a gente Por. Mem Peres o eícreveo por Meílre

tugucza. Efe acontecer, que te* Alberto CancellariodelRey.

nhais contra cila algum caíligoá- E porque ha alguns curiofos ,

parclbado, cxecutay o antes em que querem faber tudo de raiz,mc

mim, Ôc em meus defcendcntcs, & parecco advertir, que a feytoria

livray cíle povo, que amo como a dcíle juramento foy em Coimbra
único filho. Confentindo niílo o cmCortes.quefefizeraõ ij^annos

Senhor , diíTe : Naõ fe apartará depoisdabatalha,6(adatanaõhe
delles , nem de ti nunca minha mi. conforme á era de Ceíar , que en-

fericordia
,
porq poríua via tenho taõ reufava,fenaõannodcChrií->

aparelhadas para mim grandes fea- to como outras muytas fuas> algu«

ras,5c adies cfcolhidos por meus mas das quaes fe poràõ adiante*

fcgadores em terras muy remotas. Nem pareça novidade aos Leyto-
Ditas cilas palavras dcfapparc- res haver cila ctcritura taô authert^

ceo , & eu cheyo de confiança , & tica , & antiga, porque de muy ve-

íuavidade me torney para o real. E lha nos parece agora nova,8c na5 o
que ifto paíTaíTe na verdade , juro foy para os antigos , porque Duar*
cu D. Aífonfo pelos Santiflímos te Galvaõ , que por mandado dei-

Euangelhos de ]ESUChriílo to- Rey D. Manoel recopilou aChro-
cados com cftas mãos. E por tanto nica dcfte gloriofo Rey D. Affon-
mando a meus defcendcntcs, que fo, filiando no apparecímento de
para fempre fucccdcrcm , que em Chriílo diz , que confiava ferver,

honra da Cruz, & cinco Chagas de dade jinfallivel , do juramento, &
X iij tcftc:



leílcmunho, quccllc próprio de forme cllc os nota) dcviaõdcnaf.

ra cmíiiahiftcria: & huma Chro- cer huns dcfarranjos taõ grandes,

nica antiga ^quchadclRcy D. Afi como ellccfcrcve no proprioCa-

fonfojdizjcuc avcrdadcyrarda- pit ulo, quando d; Zj, que o campo
çaõdeflcapparccimcnto condado doefcudo, emqueeíUvaõoscin.

tcftcmunho do próprio Rty,& fí co, he azul, ícndo branco com vcr-

nalmcnte o pergaminho antigo, a dadetaó notória ,comorodoomú.
letra antigaj& galhda^obcllopcn- dové:&parafenaó apartar huma
dêtcdclRcy D.A}ícnío,c(culpido verdade de outra ,accrclccnta,qiic

em cera branca, & os outros quatro aorladurados Caílcllos de ouro
de ceracncarnada,pcndctesdcfios cm campo vermelho, ajuntou D.

de feda vermelha, & os nomes dos SanchooII. que chamamos Capcl-

qaíliíiiraô,& aíIinàracnclle,&ro- lo, confiando por efcrituras da

brc tudo c Cart no de Alcobaça

,

Torre do Tombo,& pelis Chroni-
cndecftava,& cíià hoje, tiraô todo cas PortugueZíS,que D.AíFonfo
ogencfo de duvida a quem fabc q III. que foy Conde de Bolonha ,os

coufa íaópcrgaminhos-.& doações ajuntou ao efcudo das Quinas,quã-

antigas.Equantooq. I^us dizêdc do D. AfFonfo o Sábio fcu Sogro
lhes parecer bom o Latimiemqcftà Ihedco o Rcyno do Algarve em
cícrito , muy to mclh(.r o tenho eu dore com fua filha D Brites, como Monatch.

vifto cm doaçoens, & cm cartas, noais largamente conto na Monar Lufirana

quccícrcvcoao Papa, &asporcy chia Luíitana , a que me reme to. P*"***

cedo, porque dado que o Latim AíTim que o principio de noíToRey-
vulgardaqu; lie tempo foíTe barba- «lo, & fuaí> Armas, foy naforma
ro, havia ccnnudo peíloas que o reícnda, naô obítantts ccnfuras

raôcraô,& cada hum notava con de gente, que cfcrcvea feu gofto,

forme o muy to, ou pouco que fa & naô açodada com fundamentes
bia,& ncm> coai cílc ter alguma me» urgentes , & verJadeyros.
Ihoria ef apa de alguns folecifmos.

&imprcpncdadcs. Aííimqucnaõ nADiTrirr^ iv I

baque a!argaremabonarcoufa,q
^'^ 1

1
U LU IV.

|

naô tem matéria de duvida ,& deU Como ElRey de Cajlella fe queyxou
la fc fica dando repoíta ao P. Joa5 ao Papa dclRey D. Jffonjo tomar
de Marjana, que na hiíioria que oíittdoReal ^ ^ do Núncio que
ajuntou cm Lsrim dos efcritos de veyo a ifto, ét como ElReyje valeo

M rales , & Qarivay diz , levanta» de noffo Padre Soo Bet nardo pa->

raô cm Rey a H. AfFcnío, porque a ra haver do Papa Innoçenciocon»
grandeza da Dignidade lhe déíTc frmaçáo do Reyno,
animo para entrar na batalha , & f

c

corrcficdccomeçaro Rcyno fugin- T^ Oytaócciebrca famadcflavi- ciironic.

do de ícus inimigos : & attnbuin- |7 toria entre os Chriflãos,& taõ Me"tn:!i

do as armas de Per ugal a cinco lamentada entre os Mouros, que ^o\!T'\
^^bandcyras ganhadas aos Rcys naó ficou Província onde fua fama niúitfâiij

•jMourcs
.
chama vaidade, &deíati. fc naó divulgaíTc, dado que Joaó J"''""«

^noaoapparec mento de Ghrifío, de Mariana diga, que íó entre Por tou"*
& dir vaçaõ de fuás Chsgas , fcm tuguezcs ícfazcafo delia, como fe

^'"o"»'^'

outro fundamento mais que con

.

naõ houvera outras , de que fe naô
"'^'^•

- tentar íe de o cícrevcr aflim. Mas puderaò jaâar, & íazcrconta.Mas
^danoílaliviandade, que os Chro- dcyxando-ocomagrandepayxaô,
-';^iílas Portugueses cfcrevcm/con- que lhe movco apcnpa a tratar com

dcípre»
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c^fíprezoas ccufàfe Pctiuguczas, rnándou â Pcrtugâl com largas

diremos , que com ícrella vitoria mercês, coríioíc Conta diffuíamcti*

de tanto luíirc para os Catholicos, te ná tercçyra parte da Monârchia>
& t£Ó aprazível a tcdrs, fona Cor- dado que naáfaítc^ quem levado

te dclRcy D. Affonfo de Caflclia de feu pareGcr diga o còntrano
raó foy muy tO fcflejada , por íc fa- eombem pouco fundamento,

bcr o novo titulo de Rcy, que alli VeridopoisEIRey D* AíFonfodê

íe dera ao Príncipe D. AfFoníOjCm CaítelU ^ & Lcaõ > que febre à li.

virtude do qual Ic havia defuíien- bcrdadc, Sc ifen^aõ que o Príncipe

tar na ifcnçaô,& liberdade adqui» ícu primo gozava dcídc o tempo
rida pdas armas j como jà fuften- que diíTcmos , a confirmava com
tavadcídeotempo, que vencera a nome ^ õt titulo de Rey de Por*

EiRcy deCatlellacmhumabatal. a, tugal, quizera entrar com mão ar-

que lie dera junto aos Arcos ce nadjnoRcynOí&conílrangcllo â

V alotvt z ( que hum Auihcr mo renunciar o titulo , & pagarlhe pa-

derno quer tirar dos triunfos Por* rcas como vaííallo j mas temendo a

tuguezts ; vindo com propofico ftjriadcgêteviCorioíaj& taõcxer-

de ícapcderar de Portugal j pcu. citadanas armas, & a ventura dei.

cos annos depois da morte do C^ n

.

licy D. AíFonío , qu c era grandif-

dc D. Henrique ;, dizendo, que lhe íima ; & naõ querendo dcrramat

convinha como Condado fcu, q fo- fangue de Chrilíãos em tempo que
ra dado em dote para pagar páreas, tinhaô os inimigos das portas adcn^

& accci ir ás Cortes todas as vezes tro ,& o que hc mais vcrifimil , de-

que f íTc chamado» Mas como o íejando de por via de paz o fazer

PrncipeD. Atíonfo o venceo, & ícu tributário, aindaqucIhcficaíTe

lhe prcndeo grande numero de Sc^ o nome de Rey : fe mandou quey^

nhorcsCaftclhanos, & o próprio xaraoPapa Innocencio, dizendo^

Rey ferido de hum a lança efcapou que hum vaíTalIo ícu, naô tendo

çcmmuyro trabalho, nunca dahi niáis juftiça, nem razaô, quefua
cmdiante fe confentio entre Per- própria authoridade, & o temera-

tuguczcs fallâr em rcconhccimcn- rio atrevimento de feus fubditos,

to,ouvâíTallagcm, queíedcvcífc fe levantara por Rey de Portugal^

a Senhor Eftrangeyro, nem a ou* ufurpando o titulo Real fobrc as

tro Príncipe mais que a D. AíFon- terras , que tinha cm foro de Cont
íojd doqucElRcyde Caftella,& dado: & porque lhe dohiaacon-

Leaõ feu primo , fjzeíTe niflo mil fciencia de tomar as armas contra

diligencias, & o vicífe cercar a Gui- os Chriftâos, cm tempo que os

maraens, onde lhe valco o avifo ,& Mouros andavaó taõ podcroíos,&

prudência de feu Ayo Egas Moniz, queria as coufas por outros tcr-

q com promcitcr aos Lconezcs de mos,pcdia a S»Santidadc, que hou*

acabar tom o Principe , quê foíTe a veíTc por bem de coníiranger com
íuasCorteS; lhe fez levantar o ccr- ccnfuras ao novo Rey, para que
cc; & vendo depois o pouco reme deyxando o titulo,& nome de tal,

dio, que havia para cumprir a pro» o rcconheccíTc por verdadcyroSe-

mcífajdcfca penhoufuafécom fe nhor, èc foiTe a fuás Cortes , 2c

mcttcrem mães delRey de Leaõ

,

quando naõ, feria forçado com o
p ra que cxecutaíTe nelle o que qui • rigor das armas o que naõ podiaõ

zcíTc; o qual vendo ale Idade de razoens^Si bons comedimentos,

feu animo , & a vida , que oíFcrccia Folgouo Papa de vero bom tcri

a troco da palavra mal cumprida, o mo que nil^o havia: & dcfpachou
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para Hcfpanha hum Legado com quaeslheconccdco grandes ifcn-

aiithoridade plenária para compor Çocnsparao Rcyno, & confírma-

cíias contendas, & proceder com çaó do titulo Rcal^com ficar tribu-

^
todo rigor contra os culpados, & tario da Igreja, a quem promcttco
jicvcisa fuasícntcnças. Chegou o dar cada anno cerras onças g'ou-

LegadoaLc.õ, cu (como querem ro em final da vaíTallagcm, & lhe

outros) a Burgos, onde achou a fez dcyxar para fiança, que as cor-
ElRcy de Caíiclla , & aíTentàraó

,

firmaria peio Papa, hum Teu S( bri-

quc com hum tnbuto moderado, «ho, a quem ElRey tratou muy
&promcíra devaííalIagemficaíTco bem todo o tempo queeíleveem
Reyno de Portugal com o titulo Portugal, que naòfoymuytopor-

^
que tinha, & tudocm amor, & paz, S"c as Bu las fc confirmarão facil-

fcm memoria de aggravos anti- "icntecmRomajfalvoainvellidu-

gos, radoRcyno, qucàinílancia dcl-

Com cíie aíTemo fc veyo o Nun- ^^Y de Caíiclla fc lhe naõ paífou

,

cio a Portugal, & achando EIRey "cm paíTara cm muyto tempo, fe-

JD. AíFonfo em Coimbra , lhe pro» "aó tomara por intcrceíTor a nofíb

poz o negocio a que vinha, & a Padre Saõ Bernardo, que como pa-
brandura com que feu primo El- rente, & amigo fcu, lhe folicitou

Rey de Caíklla queria tratar a con- muy bem cite negocio. Sabia-feem
cordia entre ambosjmas comochci Portugal a grande valia que o Saur
gou a falia !

cm parcas, & vaíTalla- to tinha como Papa Innocencio,8c

gcm, o atalhou , dizendo, que a veneração cm que era tido, affim

quando fua covardia fora tanta, dos Cardcaes^como dos mais Prin-

que as houveíTc de conceder, naó cipes Catholicos , & para guiar
feriaõ taes feus vaíTallos , que lho bem feu negocio , mandou EIRey
conícntiííem, por onde naõ havia chamarão Abbadc de S.Jcaõ de Tí-
meyo de paz, intervindo nella fe# rouca,comqucmcommunicouef-
mclhante clauíula •, & tanto íeccr- te negocio , & aíTentàraó

, que íc

rou comifto, que o Núncio fc cfcrcvcíTe a noíTc padre S. Bcrnar-
achou atalhado , por onde fe partio do, & lho encomendaflcm, como o
da Cidade dahi a poucos dias, fen» pezodelle requeria.

do ElRcy à caça, deyxando inter. Para efte cffcyto determinou EI-

ditas as Igrejas de todo o Reyno:& Rcy mandar feu mcyo irmaõ D.Pe-
quandoà vinda o foube, fem haver dro AíFonfo, affim para íolicirar

meyo de o deterem , fe poz a cavai- com o Sãto cíia emprczajcomo pa-

io com huma lança nas mãos, & ra ver Reynos cftranhos , & feex-
atrsz dclle quantos Senhores havia ercitar nas armas , que entaõ an-
naCcrte; & fegumdo o alcance, davaô ílorcntiífimas no Reyno de
vcyo a darcem o Legado poucas le- França.O Abbade Aldcberro man-
goas de Coimbra , & o fez tornar dou cm fua companhia a Frcy Rc-
atraz , com mais comedimento lando,humdosquecomcllevicra6
áo que diz Duarte Galvaó , quan- de Claraval , para que como conhe-
do aíSrma fcr cíh vinda à iníian- eido, & mais experto nas coufas de

. cia da Rainha D. Thercfa fua máy, França,fcrviíre de guia a D. Pedro,
^para fazer que a íoltaíTc,& que lan- & o déíTe a conhecer com noíTo Pa-
çàramaó do Núncio para o matar, dre S. Bernardo , ao qual cada hum
fcnaô foraô os que com clle vi- dellcs cfcreveo fua carta, que por
nhaó, ferem taô antigas , & importantes,

,.. AlgunsdiasodctcyeEIRcy^nos porey na forma ^ucacheycfcritas,

cm
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cm particular âdelRey D^AíFonfo^ por meyo de ícu Legado mequíz
cujoteorheoíegumtc. txcluir do titulo Real, & cjuando

^ífottfm gratU Dei Rex Portugal- íDcnòs , quc déiTc tributO a ElRey

lorum, Btrntirdo ^bbatt cUravallenfi de Caftcllajo qUC naô quèrcm Cóh.

L onum animum , bonam ^oluntatem
,

ícíitir mcus Vafíallos > quc à forçâ

f> memoriam juníla necejfnudints^ dc braçô libertarão cfta tcrra de
Notum efi quod miht contingtt ifarum Senhorio aiheyo : & por me pite-

tfmpHsefiin meãs terrasy contra Mau-» ccf mais juÔo pâgat tfibuto a

ros inimicos meos ^tjuí vetterunt contra DeOS^ quc aoshomens: ptomctti

me,in tota fua lirtute^Ú^ ego totós nas mâosdoLcgado>dcp3giartô*

'ztci per "volmtaterH Dei .C^ de bono dos osanncs quaçro ohçasd*ouro

judicio vaffadoram rneorum nomenTxe» ao Apoftolò Saô Pcdro , como SoU
gis accepi j qtiia Deusfic voluit.Q^eri- dado Teu. El Rcy dc Caílella con*

momam multam de hGCJammijfit Âcx tradÍ2 cftc fiegòcio, O Papa cftà

Cajhlia ad Dominum Papam ,^ iUe ticutral. PcÇOVOS que façais Vir cí-*

fer ItgatumfuufH t^íuttme projicere ta*» GOUfas todas a hUm bom fím^éc

ée nomine Èegis^ véí adminus facere^ acabeis com cilc , que tlOS confir-

quid dem fechnm HegiCd/ell^i hoc mconome dc Rey , 5t me áceyte

mluntmei vafjaiihqui fuáfortitudine por Soldado dcSaõ Pedro; o de-

ih am terram Uberaverunt de domino mais vos dírà meu irmaô D»Pedro,
alienoj e> quia meíius erat dare trétt* ^ue mando a ifto.

lumDeo qmm hominibus ,ín manus Junto com cfta Carta híaoutra
JLegati i fromifi quatuor uHctas auri

,
do Abbade dc S» Joaô > Cujo trasU"

fínguiís annis ^ beato Petro^pòftolo^ do de Latim em linguagem hc o
tanquamejusmiles, Mex CafielU con* iCguintC*

t^adicit W, & Dòminus Papa efi In A feu piedoHâiniô Pay Betnardô
dubío*Peto^utfaciatisifiaomniayquod Abbade de Claraval, FrcyAldc-
ventant ad finem bonum^ O" ipfe nos berto fervo dos irmãos de S. JoaÔ
confirmei Hegium nomen j (^ jufci- dc Tarouca , manda mil faudâdes*

piat me in militem ViviPeir:^ Reli" Ôpientiííimo Prilicípc , & illuíirc

tjua dicet vGbis fratef meus Petrus
,

Rey D. AíFonfo noíTo Protc€lor>

t^ucm mitto ad hoc, manda hum irmâõ feu a tratar

Cujaíignificaçaôcmlingua comvofco negócios graviffimos

vulgar he a fcguintc. acerca do titulo Real, os quaesâf^

AfFonfo por graça de Deos Rey Í5ni elíe , como noHb Irm ib Rolah*
âos Portuguezcs , a Bernardo Ab- do contaràõ largamctc.Tratây iíto

bade dc Claraval, oíFcrecc com dc mancyra com o Romano Ponti*

bom animo, huma vcntade prom- fice
, que entenda ElRey naô tei?

ptaparatudo,& viva lembrança do perdido os benefícios que nos fezj

chegado parcntcfco. Coufa note- antes conheça, que os femeou em
ria he a que me aconteceo cm mi- nôs , para por vofla via lhe colher o
nhãs terras contra os Mouros meus fruto ao tempo neceíTario. De noflo

inimigos, que ajuntarão contra mododeproccdcr,daràrazâ6vof.
mim fua potencia > aos quacs cu fo filho Rolando, delle o podeis
venci por vontade Divina, &dc ouvir, &confortayeftcs filhos em
confcntimento de meus vaflallos, o Senhor com a largueza de voíTa

lomcy titulo dc Rey
, por Deos o bcnçaô.

ter aflim ordenado. ElRey deCaf- Alem deflas cartas para o Santo,

tella tem jà mandado fobre iíTo levava D. Pedro outra para o pro»

qucyxumcs ao Senhor Papa,o q«al prio Papa Innocencio , cujo teor,

como
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ççipo cflà cm munas nxmorias AíFonío por graça de DeosRcy
áncigashcolcguintc^cmqucram- de Portugal pbcy jaós pésaoSan-
bem

} ódcmvcr os curioíos , ccino tillimo, & bcaciírinioScnroroSc-

havia cm Portugal qucmcfcrcvtíTc nhor Papa Inrioccncio. Sabendo cu
coín elegância quando importava: como as chaves do R cyno dos Ccos
a quai cem a Bulia dclnncccncio foraô entregues pnr N. S. jESU
houve de Toledo âí]imcomo vaó. Chní^o ao tícmavcnturado S. Pc-

Mifonjus Dei gratia Rex Portugal' àro , dcterminey comigo de o ter

lU fan6ttJJimo y ^ Beatiffimo Do- por Patrâõ,& Advogado dianic do
mino innocemio Papa ojcuU pedem, podcrofo Ocos , porque ncíia vida

claves Jtegni coíle/iu Beato Petro a me naô íaltccomícu favor, &nos
Domino mfiio JesU chrifio con* trabalhos me déconíelho, & de»

\efas efe cognofcens , tpfum in Pa* pois delia poflTa gozar os prémios
tronumfO^advocatumhÀberedifpofm da bcmaVcnturança eterna» Pelo
apHd Deum omhtpotentem , ut in/vt* qual rclpcyto cu D AíFonfo Rcy
ta pY^^jenti opem diins , Ú^ confilmm in de Portugal , oíFereço minhas ter-

nteiytupportutíitaitbtís fenttam , (^ ad ras ao Bcmaycnturado S* Pedro,6c

frkmiafeliátatis oíternit valeam per» à Santa Ikzrcja Romana^comojàof»
'Venre» Q^ocirca , Ego *yéldefoHJus fcrcci nas mâos do Senhor Cardeal
Dei gr.itia Rex Vonugalii€ yper ma^ G LegadodaSé ApDÍtoiic», & dc
ntis Domim G. Cardinalis ^poJlolic£ luílo Senhor o Papa Innoccncio,

£ed'ts legati Domininofiri Innocentj com obrigação de lhe pagar cada

Tapa^tenam (jtiotjue meam Beato Fe hum anno quatro onças de ouro,
tro^ e^ Sanãx Romani^ Eccle/ia: offero em íiaal de tributo, com tal condi»

fui/ a;;nuo cenfuyi/idelicet quatuoruti» çaõ , & pa<ílo , que todos aqutllcs,

'^iarum anvi^ea cotídiíicKe^atque tenore, quc dcpOíS àt minha morte poííui»

íit omnes , qtá ferram meam pofl decef- tem minhas tcrras^pagucm O fcbrc»

^J^m njeum tsnuertnt ^jam prtediBum dito tributo aO Bemavcnturado S.

unfum Beato Petro perfolvant^ut ego Pcdro , COmo CU o pago , em foro

'uncjuam proprins miles Beati Petri^& de Soldad d dc Saô Pedro , & do
Jiomant Ponttfiás , ut tam in me ipío

,
Pontiíjce Romano , para que aflim

\:V: l in terra mea, vel in ijs^ qua ad dig" cm minha própria pcíToa, como em
^nttattw ,^ honcrcm me^ terr^e attu minhas terras , & em todas as cou»

\ent^ defenfionef^folatium Stdis «/tf- fas que tocaô à dignidade , & hon*

fofioíiía:. habeam ^uínuUt inpofterum^ radcmeu Senhorio, athedefcnraõ,

^klicuius Euiefiajflici ^ tel jecularis & íoccorro da Sé Apoftolica;para

jtominij , ,«/// tantum Sedis uipojtoli* que fique ifento de admittircm mi-

\cie ,zeLk íatete ejufáem miffi , un» -Jihas terras d^oje para fcmprcpef-

quam in terra mea reàpiam.Faóia /?«• foa nenhuma de qualquer Digni-

jifs donationis firmitudine , Jdibus De* dade Fccleíiaílica , ou Iccular , que
çtmhris era \ i âo. Ego /upr^diãus fcja , falvo mandada pela Sé Apof-

, uííljonfus Ticx PortugallU , qui hanc tolica xou íeus Legados dc Latcrc.

iatt amperi juffijibenti^nimo coram Foy fcyta a preícnte carta defir-

idoneis tefiibus própria mantt confirmo, mcdoaçaõ nOS Idus dc Dezembro^

^. Ego h Bruiharenfis ^rchiepifcopus era de 1 1 8o • f cntenda-íc que he dc

confirmo. Ccíar. )Eufobrcdiio Dom AíFm.
EgoB, Conimb. Epifcopus confirmo, fo,Reydc Portugal, que mandcy
EgoTicminicíis^ Portucalenj, Eftj* fazer cfta carta, a confirmo por mi»

copus
j confirmo» nha maõ própria , diante de ,tcrtc-

, O traslado da qual hc o feguintc. munhas idoncas,8i com alegre ani^

A mo» lu
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Eu ]oao^ Arccbifpo deBragí, /.
.

confirmo.

Eu Bernardo, Bifpo de Coim- CAPITULO V.

bra, confirmo.

Eu Domirgos , Blípo do Porto, Como oPapa Innocencio confirmou

confirmo. o titulo Real a ElRey D, Affonfo

Com cftas cartas , & outras, de i inftancia de nojfo Padre ó'. Ber*

que temos noticia , chegou D» Fe* nardo, & como em reconhecimm*
dro a Claraval , donde foy feftejai» to defte beneficiofez o Reyno feu»
do como fe requeria a quem era: & datario ao Mofteyro dt Claraval^

tratando com noíTo Padre Saô Ber- ^ i nejfa Ordem,
nardo a matéria da confirmação do
Reyno y aíTentàraò , que mandaíTe a f^ Hcgados a Roma Gerardo>&
Homaícuirmaó Gerardo, por ícr \^^ Rolando com as cartas de
là muy conhecido , do tempo que noíío Padre Saô Bernardo , dcraô

©acompanhara, & còmcllcFrey tanto calor ao negocio da confir-

Rolando, &|queclle fe fícaffeem maçaô do nome, &: titulo Real.quc

França vendo o Reyno, & coufas naôobftantcs as valias que ElRey
notáveis delle, pois naô vinhacom dciCaftclla tinha para o impedir, ao

o faufto devido à fua grandeza , & fim fe veyo a conceder pelo Papa
comoacompanhamentOjqucfcpo- Innocencio»nefteannodc ii4i.do
diaefpcrar cm Roma, de hum ir- NafcimentodcChrifto, indopoc
maódc Rey taô vitoriofOí&decu- tres,que a batalha federano Cam«
ja grandeza fe tinha tSto conccyto. po de Ourique , & que duravaô as

Tomado eftc acordo por ordem de contendas da invcftidura. Defpa*

hum juízo taõ cortezaõ , & bem chado tudo a fcu fabor» fe tornarão

olhado, como foy em tudo o de a Claraval, &dahifepartio Fr.Ro-
noíTo Padre Saô Bernardo, ficou lando para Portugal , com a Bul'a

D. Pedro cm França, onde vifitou da confirmação , & huma carta de
alguns Senhores parentes fcus , & noflo Padre Saô Bernardo para El»

fez coufas muy finaladas em ar^ RcyD. AíFonfo, taõ breve, como
mas , como contaremos cm fua vi- elegante , cujo traslado hc o feguin-

da : & os dous Religiofos íe parti* '|c ; aindaque tenho duvida , fe as

raò para Roma,com cartas do San- mcfmas palavras fa5 do Santo , ou
to,& ordem de impetrar o que Ic- 'afentençaíómente, & fentidodel-

vavaô a cargo ; das quaes eu puzc* las ,& o Latim do Religiofo , que

ra alguma com fummo goílo , fe as fez a memoria de que vou tirando

houvera à maõ , como houve ou- jfto.

trasimasficaôeftascommilthefou- ^Ifonfo^lllufln Hez} Portugallom

ros outros, fepultados no cfqueci- \^^^ Betnaxdus CiaravalUs ^ocatus

mento, pela pouca curiofidadcdos ^hbaj,fi(juidpotefif>eccatoris orath^

antigos. Literas^G^ falutes celfitudinis ^efm

tYdí [ufcepifvíis tgaudenteS in eo , <{ui

fnãdat falutes JacoLQ^idinhocegem

^f^ exttumconjfrobabitis^Ammipromfti"

H^JS) tudinemcxtnjunãafoitcttudine^vel

faltem ex memoratá neceffitudine coU

ii^cí'ts,PctrHmcclfitudinisveftrafra»

trem >0* omni floria dignumà^obis
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injunSíarefulit i& CalUaarmisfeV' rumDtl ^lllufinfltmoIiegiVcrtugaU

^AgAtA in LotharingU militat ,
pro* lU tejiifcjue h^redlbus fuccefortbns in

ximc nífitaturus Domino exerátutím. perpetiíumjabitemf á* ^fofioiícJm

Frater Roíandns, fUus noíier^^fofto' bsnídiEiwnem. Vroinde nos attenden

Hc<€ Ur^itAÚs ittteras defert, ipfum, Us ptrfonam ruam ^fitb Beati Petri^^
fratres nojiros i/obiícum degentes % C?* nopA proteãrone {ufáplmns , C^ /?<•-

me ipjumcommendatos habere- gcrn Portu^allU rsdintegritate ho>

Cujaíignificaçaòhc afcguintc. noris ^Regnique di?;nitat€ qu<e ad Be*

A D. Aílonfo illuftre Rcy dos ges periment , Ú^alU loca eXcelhtJ"

Poriugiiczes , Berna; do chamado ti^ tUde concedimus , O* aathoritate

Abbade de Claraval, OÍFcrcce tudo ^pofíoitax confirmamHí» Hdèc ipfa

aquillo j que pôde a oraçaô de hum prtefatis h^redibus tuis duximus con •

pcccador. As cartas , & (audaçces cedenda , eof^uefub ijs^ qu^e concejfa

de voíTa grandeza recebemos , ale- [unt , Deo propi io
, pro injunSio noi.is

grandonos no Senhor, que manda ^^ofloUtns officio defendimus. ^d
faudeajacob. Do queniftotraba- Indkium autem ^ qmd pr^diSium

Ihamos, daràtcftemunho por nós JRegnnm noflri ^uris exiftit duas auri

O eíTcyro > & do próprio o podereis manhas pnguHs annis nobis , nofirif-

entender. A proniptidaó do ani- que fuccefjoribus fi^tuifii perfoi^ n-»

roo colligircis da diligencia , que das
,
qui utUfUe cjí/hs Bracharenf.^r'

niílo fc pOZ , ou quando menos , chiepifcopty qu\ pro temporej uerint Ho*

da obrigação de parertcfco, que na mano Pontifid annnatim tranjmit*

vcíTa lembrais. Dcm Pedro, irmaõ tant,

de vcíTa grandeza & merecedor de Que traduzida cm lingua vu^-

toda a gloria , nos rcfcrio todas as gar quer dizer

;

coufas , que lhe encomcndaftcs, & Innocencio Biípo/ervodos fer-

tendo a mayor parte de França cor- vos de Deos , manda faudc, & bcn-

riJa , como Cavalleyro Andante> çaó Apoíiolica ao Illuíiriffiíro

exercita agora as Armas cm Lo- Rcy de Portugal, &àqucS es que

iheringiaíComclperanças decedo para fcmpre lhe fucccderem. Per

as exercitar no fcrviço do Stnhor tanto pondo nós os olhos em voíTa

df s Exércitos. Frey Rolando nof- pedoa , vos recebemos debayxo da

ío filho leva (Omíigo as Letras da protecção doB:maventurado k-
Conccflaõ Apoftolica , encomcn- poftoloSaõ Pedro, &noíra,& vos

dovcs aellc , & aos mais nofT s ir- confirmamos por authoridadc A-
mãos ,

que vivem em voflfas terras^ poftolica em Rcy de Portugal com
& a mim próprio com elles. inteyreza de honra , & Dignidade

Chegado Frey Rolando a Por- Real , & vos concedemos todas as

tugal, achou a ElRcy D* Aifonfo mais coufas, & lugares de honra

em l amcgo , preparando-fc para ir devidos a V.Excellcncía. As quaes

febre os Mouros de Alcm-Tejo, coufas todas concedemos tambcm
ao qual deo as Letras do Papa ,& a aos fobreditos voiTos herdeyros ,

carta de N . P. S. Bernardo , com aos quaes com o favor Divino , &
que ERey ficou contcntiíIimo,& pelo Apoftoíico Officio, que nos

fez mil extremos de alegria. E foydado,tomamos também dcbay.

mandando ajuntar os grandes de xodas protecçoenS;, & liberdades

fua Corte , fez diante dclles ler a concedidas ^ & para lembrança q o
Bulia do Papa , cujo teor he o fc»- Reyno fobrcdito he de noíTa júri -

guinte. dicçaõjVosobrigades a pagar cada

Jnnocentfus EpifcopHsfirtfHsfcrvom hum anno a nòs; 5( a noíios Succcf-

fores,



fores, dous marcos de ouro, o no Cartório do Real Mcíleyro de

<]ual tributo le dará aos Arccbif. i^Icobaça, cujo traslado hcolc-

pos de Brágá ,
que forem pelo tem* guinte.

po adiafitc,paradcfuamaõfefran. Jn tei nomine, Q^uoniam fúdsm
dar càjàa ánno ao Romano Ponti» -decet , unumciuemquejideUmt debo'^

fict* -' nis [ibt cbíldús kfttpremo largitoTe,

Eíla Bulia , que depois no anno Veiminiflros participeis efficere , utper

êt ií; 9 .confirmou o Papa Akxan- <-0; c^lefiíum bonorum pankefs effi*

dre 1 11. por outra fua , dada em S. àam^jdco ego ^Idefonfus mileratiom

Joaã db Latrâô, aos jg. dias do heVtvhidPortugallenJlum Hex^no^

mcz de MayO;, foy ouvida de todcs '^iter Deo jubente creatHs , quia me
os Senhores Poriuguczes com ge • phsoYr^ngs debttoremfentwj cuph mé\
ral contentamento^ & divulgan- ts^emniameaalti/fmooferrejUttam

do-fea fama delia peloReynOj fc '^go , quam Smceficres mà in perpem

fizeraò grandes feitas, dando to. fiium regnaturi , agnojca::t habere

dos em geral , & cada hum cm par- Jxe^min demanu Dominiy(juipfafen*

ticular grandes louvores a Deos traliteriradidit eurfi mihi,ut cordefir^

por íe verem feguros na ifençaó de híu , Cít- chmtateperfeãa ,fidem cbri-

fcnhorio eftranho,& fua tcrrà con Jíianam ab infideiium injurijs defen^

firmada no titulo Real , adquirido derem\&Sanãam Ecdefiam,de Reg»

pelas armas , & fanguc dos PortU» ni redditíbus ditarem , utfw efiet Reg»

guezes ,fem outro nenhum favor, num sunãum, Veocharum, & in-

roais que o Divino. E como iíto tu- perpetuofiabHitum, Et qutajam me ,

do fe negociou por ordem denoíTo ^ omnia. mea Beato Petroj & ejus

Padre Saô Bernardo , lhe ganhou a fucce[?or':bns ^veãigalem confiitui , cw
naçaõ Portuftueza hum amor cn- piens nur.c^ Ú^ beatam Dei genitri»

tranhavel, & huma devoção taô in- c£m:apud Deum advocatam habere,dt

tima , quanto reftificaõ as doações confenfu v^ljallorum meoruin^qui ah(*

& efmolas com que engrandece- que externo adjutario me in Regia fo»

raõ 2flim cntaò , como ptlo tempo Hum conftifueruntime ipfamjRegnum

adiante , os Moíieyros defta Ôr- meum , gtntcm meam jú^ fuccejfores

dem . taô beneméritos da Coroa de mecs jjub Beat<e Marix de Clarat/ale

Portuga! , como temos viílo. Mas tutelam , proteãionemi defenfionem ,

alongarac-le aquclles tempos dou- Ú^patroánium confiituto ,& confiitum

rados ,cm que os Reys tinhão viva taforedecemoiordinándoi O* mandan»

a memoria dcftas dividas,& os ou- do omnibus , &* finguUs fuccefiortbus

iros, que gozaõ o fruto dellas^nao méis in ha^reditatem hujus Regni legi»

fe moftraò taõ obrigados, como timèintrantlbuSy utfingulosannos et'

ElRey D. AíFonfo Henriqucz, o dem Sana* Ecdep* ^Sanã* Maria
qual para eterna lembrança dcíla deClara^vale^quíc eJ^CifiercienfisOr-

cbvigaçaòj em que eftava a noffo dinis,pofita in Regno Francis in Dioe-

Padre Saô Bernardo, &à Ordem cefiLingonenftribuant in modumfeu»
deCifter, na própria Cidade de di,0 'vaJ^aUitij qulnquaginta mara"

Lamego > onde cflava , de confen* bitinos auri probati boni,&' digni quod

timento dos Senhores, & gente, recipiatur. si lí/erh tonngerit per noflríi

que linha comíigo , fez eííe Reyno dominium aliquem efufdem Monajlc •

fcudat:rio ao Moíieyro de Santa rijfi^Ordinisprxfatiintrare,'Vel tra^'

Maria de Claraval, como confta do fre ^velMonafierium inibi conjlru*

inUrumento, & cbrigaçaò, que xerit iperfand^ yOrestalis Monafle»

comfeu fcllo pendente fe confctva rij fub tHtela , C^ patroánio Regis

Y erunt%
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erlint , tilUer quod à nuílo. fojjint mo • {ej^uítm, ¥a6la carta m EaUfidlma,-

lejian ,
i/iquietari > pertHrhari , 'Veí cl cenf^^.^ Cal. Mn. <^nno I j 43.

_

fuu bonh defrau<j!ari:,iiíwdfííoniin^at^ tgo Pex ^idcfonj^s..,
,^^ ,^^

iíi ftijlm.rm Léertatem rejlituantur, ;
-.Egas Cur <& pr.fjes çonfirmAfl^^^

ijuacu mqne hora tem^órts,,, l/el mo* Fcíruí Peiaides Cunx figntfà còn-

.metiam quorníítori commoditate idfieri fimat _
rj ^;

-.

mnic^it^ quafropíer honá taiium Mo^
,

^^^JFíMj Ripinjas Colimk^ :^'rj^j^6ii

tia/^rioum^e^pírjefiari^mjerunttaff; ^g. topfrmf, '^ Jll aib
qjéi^r» bona JR^^aita , & 4?'~ilíis erit ^u JPeUgius de ^^^f^f^^''fi^^%A^c)\

jl€<ri eadema^ra ) c^uam defuis debet 'Gundildl^m de^ouja ^pro^^tçj/ft

ha^ete Sttrrh EiX aLiíjuiStiieltyran- yelajius SanàuSiproteJf, ^

fias yi^auem de iambts nojlnsfuturam Mofèndui^^lzAr^protefi,

non c» edimus ) fr^fítas perfonas mo» ^/ífonftts £gea ypró tfi.

UJiaVcYU feu Uiarum honajurripue* SuatraducçavT cmlinguaPcr'

ríí, non me^ m, aut earum ,Jedi/irg'f tuguezahc a fcguintc.

jjis iMreàitatemiféfurpar/fecredat, Em Nomc de DcoS Por fcr

^ tamcimm Dominojuo infidiUs jub coula decente a cada hum dos fieis

cujus ti:t la Re^Z,^umionftitnimHSieom fazer participantes os fervos dc

dem prli'(íftr,à7^Jemiti ejits noneltê Dcos dos btos que O Supremo

cefcat fupcrtcrfam. Fratribtts 'VeVoin Crcador Ihci» dà , para que per fcu

4'tBa Monafierto de cUravale j^ in meyomcrcça íer p;irticipa ic dvos

^Ajs 1'ii Ordinis Domino famulanúm bens eternos 5 portanto cu Dom
hus\ cura erit, fiatttm Regnt noftri AíFonfo pclaDivina mifericcrdiji

Pso devote commendare , O* animam Rcy d S Portuguezcs , levantado

tne.imy^parentum meorum miffisf novamente pOr mandado de Dcos,
.,^i'ígHijsadjuvare> & de feudo yfeíí fcmindomc cm mayorcs obr»ga

^afálíitto , »/iltare Beat<e Mari<e repA çocns que todos , dcft jo àc cifcrc •

, ráhunt. uúbbas vero Domtnus Bemar ccr a aiim , &: todas n)iriháscoufss

dusy^ € JHS in p< rp& tmm (ucceiJores ao muy aUo DcOS , p^ra c] uc a í; m
huiHJmcdi feudum annuatim habe^ cUaCOmomcusdcíccndcntes,quc
^buttndieannuntutionis Beatís Alaria para ícmpre reynarera , conheça-

yir^ints.Etideoi^irgo Mater Domirti mos ter O Rcyno da mão do Se •

meíjcfu chYijii , in cu jus iaudern hic nhor
»
quc dc roíio a roílo m ^ cn-

.
ordoconfititítus mic^tjegõ btimíliifer- tregou^ para defender a Fé Chrif •

, a/us íuus ^Idefonfus Rex Portugdi n? raa das injurias dos infiéis com fir-

peto ((uatenus meum Regnum defcn- me coração 3 & Caridade perfeyta

,

das k Mauris inimicís Cruas ftU) tni^ & enriquecer a Santa Igreja com os
. O' íoronam hancabomni externo domt* reditos do Rcyno , & dcfte modo
molderãconferves^acdeprulemeaf}- ficarhum Rcyno Santo _, amad )dc

deles ferves-i& fendi largitorestn Re* Dcos , & confirmado para fcmpre*

gnijede corrobores '.fiquis Vero contra E porque jàme fiz tributário CU,

hoc vAJSdlitiumy&feudi teftimcmupí & minhas couf<-:S todas do Bcm-
aUcjUídatíetAVeritiji^vafaUusfueritt avcnrutadoSaó Pedro, & dc feus

àReznonofiroexpeíUtuY',ftveto(<iuod SucccíTores^ deícjando agora de

Dominus non confentiat) Rex fue» ter também a Bcmaventurada Vir-

rtt yfit a nobis málediSlus , Éfm fiirpe gcm por Advogada diante dcDcos,

mjira non numereturj& à Domino dcconfcntirrcnto de meus vaffal.

. . Deo^cjui nobis Regnum dedityomni dig- Jos , que por fua fortaleza , 5c fem
^\pitate (poLtatus f&àfuis inimicis i/i- loGCOtroeítranho me puzeraó no
.j^usy^í^ctnnjfHdatraditorein inferno Throno Real, nie pOnho a mim

prcprioji
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próprio j ôt ordeno > que fcjaô pof. bâyxo de cujo amparo pomos eílc

lObiiciiRcyno, minha gente, &: Rcyno^ícja privado delle, & fua
meus deíccndertcs debayxo dâ gcr çaó na5 fíorcça lobre a cerra. E
protecção ^dcfcnfaõ^&am paro dtí osRcligiõros>q fervem a Dcos no
Santa Maria de Claraval: dcorde- íobrcdito MofteyrodcClaraValiÔC

no, ôe n ando a todoSj&acada hosmaisdcfuaOrdcm^tcràócUy.
hum de meus Succe(rorcs>quc Ic- dado de encomendar devotamente
gitimiamentc entrarem na íucceíTaõ áDeos ocftadodenoííoReyno,ôc
delic Rcyno, que dem todos os de ajudar minha alma ,& as de meus
annos à própria Igreja de S. Klaria antcpíiírados> com Miíías , ôc si^i^

deCl raval, que hedaOrdemde lias, 5t do feudo > & vaíTallagcm»

Ciíier , íica no Rcyno de França

,

repararão o Altar de Santa Mana.
noBiípadodeLangrcs, cm modo Eo Abbade D. Bernardo, &fcus
de feudo )& vafíalbgcm , cincoen Succeífjres para fcmpre recebcràj

ta mar: Vcdis de ouro provado , ôc cada anno eííe feudo em dia dâ Ati*

digno de receber E fc acontecer^ nunciaçaò da Virgem S. Maria»

que entre, oupaíTe pornoíTaster. Portanto Virgem, & Mãy dô
ras algum do próprio MofteyrO;Oii meu Senhor JESU Chrifto,emcu-
át^ã Ordem, ou queyra fundar jo louvor rífplandece cita Ordem
ncllas algum Mofteyro, as pcíToas, novamente fundada, eu humilde
& bens do tal Mofteyro cftaràó de- fervo voíTo D m AíFonfo Rey dos
bayxo do amparo, ôcdefcnfaô dei- Portuguczes, peço que defendais
Rey , de tal modo , que naó poíTaò meu Rcyno de poder dos Mouros
por nenhuma pelToa fer molcfta. inimigos da Cruz de voíTo Filho i

do!s, inquietaios, perturbados, &confervcÍscfta Coroa livre de tor-

nem defpojados de ícus bens. E fc do o Senhorio eftrangeyro , & cof-

acontecer qucofcjaò, fejaô rcíli. roboreisnoThronoRcaldemin a

tuidos em fua primeyra liberdade própria geração huns íervos fieis,

em qualquer hora, tempo, cu mo- que vos paguem efte tributo E c

mcnto^que commayorcommodí* alguemintcnt r ccufa contsariâa

dadcfc puder fazer. Paraoquefe- eítavaíTalIagcm , & tellcmunhodc
ràõos bens dos taes Mofteyros,& feudoj fendo vaíTill i,fcjadcílerra-

pcíToas da própria condição dos do dcfte Reyno j mas fc acafo for

bens da Coroa ,& terá ElRcy pro» Rcy(o que Deos naõ coníínta^haja

priocuydadodcllcs, que deve ter noíTa maldição, &naõ|fe conte em
dos fcus meímos. E fc algum Rey, noílosdcfccndentes, & fcjadcfpO-

cu para melhor dizer tyranno (que jado da Dignidade pelo mcfmo
raõcrcyo procederá nunca de mi» DcOs,quenosdcooRcyno; feja

nhacaíta} moleftar as peíloas fo« vencido de fcus inimigos, ôcfcpuU
breditasjou lhes roubar íeus bens, tado cm o inferno em companhia
crca que ufurpa a herança da Vir- dofalfoJudas.Fny fey ta a prcícn-

gcm ,ò(naõaminha,nem fua,co> tecartanaSedeLamegoaos27.de
mo inhcl ao próprio Senhor, de- Abril, de 1 143.

Eu ElRej Dom AÇonfo.

Egas,Prefidcntc do Paço confirmo» Gonçalo de Soufa , tcflcmunha.

Pcro Paes, Alferes môr confirma. Vafco Sanches, rtftemunha.

Payo de Soufa , confirma. Mendo Peres , teftcmunha.

Fuás Roupinho, Governador de AffonfoEgas,tcfícmunhi.

Coimbra ^ confirma^

Y ij Algumas
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AlgCas duvidas recrcfcem ncf- annos depcis : ao que reipondo naõ

ta Valia 'lagcm dignas de íc notar , fcr certa a computação de Duarte

como he a confirnriaçaõ de Egas Galvaô, por quanto confta do !c-

Moniz,ouualj,diz Duarte Galvão, trcyro dcfuafcpultura, que cllà

que falccco no anno de 1
1
59. antes no Moíicyro de Paço dé Souía, ler

dcIRcy entrar na batalha do Campo fua morte no anno de 1 14,7. Aspa*
de Ounque,Sf naó podia confirmar lavras faõ as fcguinics.

acícritura fcyta perto de quatro

Hic jACET Egas moniz
VIR INCLITUS. OBIT. AN.

MCXl. VII.

Quer dizer; Aqui jaz Egas Mo- dchiftoriarj&naõfóhaviaemPor'

niz varaó famoío, morreo no anno tugal cfta inadvertência, de porem

de 114.7 donde fica facil a duvida, huma hora anno de Chrifto, outra

& Dua te Galvaó dcfculpado.por- deCcfar^porqucosRcysdc Leaó,

que como o naô achou na batalha, &Cafícl!atinhaõamcímafalfa,co.

fendo o priroeyroíemprc cm todas mo notou curiofamente Ambrofio

as do Pri!icipe , imaginou fcr mor- de Morales no difcurfo dos Prívi-

to ^ naó vendo que podia fercnter- legios, & fe vé emalgumasdoa-
midadeacauíadeluaauíencia^ou çocnsaníiquiífimas hQadasquacs
qualquer outra coufa forçofa j & eíià no Cartório de Oviedo, del-

alèm diOo , como a doaçaô o naõ Rey D. Aífonío o Caílo , dada na

nomea fcnaõ por Egas, também cradcS^o outra hanomcímolu.
podia fer outro diíFcrenie de Egas gar de l3 Ordonho 1. dada cm 20.

Moniz AyodclReyD.Aífonío.Os de Abril ^ era de 86f.
mais que confirmaó , faó todos co- Ourro privilegio ha deftc Rey

,

nhccid s: porque Pcro Paes, que noMoíleyrodeS.JuIiaódeSamos,
fe chama Alferes mor, jà entrou dad0cm7.de Abril, era de 860 to-

com o próprio officio na batalha, dososquaesdeforçahaôdeferdo
comoconftadaChronicai &Fuas anno de Chrifto, como provabem
Roupinho , aííás famofo fez fcu no« Morales , & fe colligc claramente

inc no cerco de Porto de Mós ^ co- do tempo cm que reynàraõ : & os
mofeveràna Monarchia,ondctu. noíTos Reys de Portugal tivcraõ o
do ifto fc trata nr.ais largamente, mcfmodcícuydo, ou para melhor

Quanto à elegância do Latim jà dizer, fcus Notários, que humas
tenho dado acaufa, peloqucrc» vezes failavaô por era dcCefar^

mcttp os curioíos ao próprio , que outras por de Chrifto , como verc-

com o fello pendente dei Rey Dom mos na Monarchia, onde trago

Aftonío Henriqucz fcconfervacm muytas doaçoens defte modo, &
Alcobaça. trato ifto com mais fundamento ,

Adatahe conforme aos annos contentandome por hora com dar

de Chrifto, &naôà era de Cefar, luz aos curiofos.Quanto ao cftylo,

corr o também he a dará do jura- & elegância do Latim defta doa»

mento referido acima, ôc faó as de ça6» hc muy femclhante aodoju*
muytas ffcrituras outras , que ha ramcnto , por fcr notado por Mem
cm Cartórios diverfos, de que naf. Peres Vice-Canccllano deíRcy,
cc grande confufaõ para quem ha que cfcrcvia ^cm lugar do Cancclla-

rio
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rio Mcftrc Alberto: o La:im,& fra. curador de D. Sancho, illuílreRfy

íc dos quâcs hc bem conhecida cn. dos Pcrtuguezcs^cíic anno dcnof»

trcquemíndavcrfado em revolver fa Redempçaõ de 1230. cincocnta

cícnturas, & privilegies aniigob. niaravedii»deourobom,approva-

__^
do, & digno de fe receber, para re-

paração do Altar da Virgem Santa

CAPITULO VI, Mana, os quacs coílumaõ pagai
todos os annos dia da Annuncia»

Do tempo que a Ordem de Cifter Çaõ da Virgem Maria , os Reys de
(onjervou a pojfe dos ReysdePor* Portugal , por fua muyta devoção.

tugd lhe pagarem feudo, Toca fe E porque os recebi c0e anno de ícu

por octahaò das Bulias a antigui- Procurador, aíHm como nos annos

dâde i ò' preeminências por onde atr^z receberão meus anteceíTo*

Forrugal deve preceder aJS/éspo- res , lhe dou efta carta de tcftcmu.

les. "^o> feytanoannodcnoíTafalva-
çaõ de 1 3 go. no mcz de Março,

NAòfoy fóElRcyD. Aífon- Alémdefta quitação achcy Oui

ío Hcnriquez o q cumpno tra jà muy gaftada,& rota , no Mo-
as leys de vaíTallcgem, que fez a ítcyrodeArouca, dada ao Procu»

cfta Ordem , porque os Reys que radordeJRey D. AíTonío, que foy

Ihefucccdçraõ , a deraó à cxecu» Conde de Bolonha , & fucccdco a

çaõ muytos annos depois 1 como ícuirmaô D.Sancho, por falecer

confta de algumas quitaçocns dos ícm filhos , a qual deo D. Frey Pc*

Abbades de Claraval, que hoje fc dro, AbbadedeS.joaôdeTarou-
coníervaó , em particular huma em ca , por coramiíTaõ , & authorida-

o Moftcyro de Lorvaô , dada a El- de do Abbadc de Claraval , na fór»

Rey D.SanchOjfcgundodonome, mafeguintc.

bsrnttodclKey D. Aífonfo, cujo Ego Franr Petrus , ^Uas San^i
icor hc o feguinte. Joannis de Tarouca , affirmo, (juhd re*

Nosfrater\liudulfus,di6ifis ^bhitS ccpi de tcbts Joannc ^yilvd i\^ pron

de ClaravaU ,no!umfacimus pr^fentes curatorc Vomini Regis ^Ifonfi ^(jum»

literas iifuris ^^uod nos recepimus k quaguinta marabttinos auri boni^ ivs

procurato] e domini Sanei j illujiris Fe- dedifUs^ego recepí^ vos dediftis in nomi"

gis Portugalen.hoc annofalutis 1230. »e Eegis%e^orecepi in nomine ^bbatis

^uifiquaginta marabitinos auri optimif de Claravale in zirtute illiusfacultatis

boni^frobaú ,C^ digni quod recipiatur^ quam egoojlendi zobis anno préteritoy

pro reparatione ^/dltaris San^<e Marine ^ in prefenti yó" de hoc do perquititm

rirgints fquos annuatimfolent perfoU 'Vobis^&^uthabeatisfrmitudinemfa-

^ere profua pietate JReges Portugalen. cio carta, própria man», Calend, jfulfff

in z/igúia annuntiationisBeat<£ Vu-gi" anno JDomini nojlri 1249.
nis Mari<e ^& quia hcc anno iilos tece* Qucr diícr»

pi a procura tore fvQ ,
ficut &• ctteris Eu Dom Frey Pedro Abbade de

annis reccpertit pradece(jore5 mei^ ideo S. Josõ de Tarouca affirmo , que
dotlli hanç cartam teftimont]faãam recebidcvcsjcaó Alvares Procu*
annojalutis 1230. menfe Martin. rador dcIRey D. AíFonfo,cincocn-

Quer dizer, ta maravedis de ouro bom, os
Nos Frcy Rodolfo, chamado quaes vós me deftcs, & cu recebi,

Abbade de Claraval,fazemos faber de modo, que vòs es deftcs em ik)-

a todos aquelies que as preíenies me dclRcy , ôc cu os recebi em no
virem, que nós recebemos do Pro- me do Abbade de ClAraval,porvir^

y iij tude
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tudeda procuração , que vos moU & na feycu a da carta principai. E
trey o anno airaz , & o prefcn- naó duvido^ que fcconíervana por

tc,&diliovosdouporquitcavós. mais tempo, mas como naóachey

E para que tenhais certeza diílo, lembrança donde fe prove , naõme
faço a prefcnte carta com minha hepoíiivclcftendcr apennaa mais

maõ ao primcyro de Julno do anno do i^ue tenho dito, nem he taó pon-

de ChriOo 1249. ^° que deyxe de baftar para os

No Moíieyro de Lorvão achey Rcys, que fcnhorcaó Portugal,

trasladada ourra quitação , no fim porem os olhos na grande obriga»

de hum livro de penna antigo, cm çaôquc tem a huma Ordem, por

que ha vidas de Santos , mas como cujo mcyo adquirirão o nome , ôc

naô he origsnal, nem cfcriío cm titulo Real> de que gozaõ
modo taõ authentico^ nao o ponho Mas dcyxando cOa matéria para

com mais certeza daquitlo que cm feu lugar, tornaremos a continuar
íi merece , que naô he pouco , por com o proccífo da confirmação dc-
haver tantos annos que fe cfcre* íte Rcyno,6<: do tempo cm qucfoy
veo, Ârdizdeílamancyra. levantado o titulo Real, & poroc#

hlos Prior Bernardm , 67* Conventus caíiaõ rcfolverey huma duvida^quc
Monafterij CíaravaLis damus vobis hoje anda muy altercada entre o
Procuratort Domini Fegis Portu^aUiígy Reyno dc Napolcs , & Portugal,

&*^lgarbif qukaúonemdecjHinqua» íobre qual he mais antigo, & qual

ginta mardiíinis ^ quod mnuatim [ias ProciíTocns Rcacs,dndcvaóas
folent nohis condonare pro fua fietate iníignias de rodos os Rcynos fu-

Feges Portugalli<e , quod nos recepmus jey ros à Coroa de Caítclla , & nos
hoc pr<efenti anno 12 ^ciuahfenúa Do

'

aíTentcs das Cortes ha dc terpri-

mini u^bbatis , (^ in ieftimonto fidet mcyro lugar. E dado que alguns.

prafentefn cartamfeámus anno 1 250, curioíos tenhaô nirto feyto mil ar-

Menfe Scftembri, rczoa ^os , c ;m razocns , & provas
Q^er dizer. muyíutis, ôcchcasdemuyratru-

Nós Frcy íkrnardo Prior , & o di<;aó , & cu na Monarchia a trate

mais Convento do Moíieyro de diíFufamente, naó dcyxarey dc
Claraval , damos quitação avós í^pontardepaíTagem algumas for-

Procurador do Senhor, & Illuftre Ç^s, & razocns concluínres, por
Rcy de Portugal , 6c do Algarve

j,
onde os Napolitanos naõ tem juf?

dos cmcoenta maravedis, que to. tiçadcfallar cm fcmelhantc mate;

dos os annos nos coíiumaõ dar por n^»

fua devoção os Rcys dc Portugal: Pois íehc verdade (comodc fey-

o qual N ós recebemos cíle prclen- to o hc
) q ue grande parte da honra

te anno de iifc fendo auíente o das couías , confíftc na bondade
DomAbbadc} U em tcfícmunho dos meyos por onde fe adquirem,
de fé fizemos a prcfente carta no vcndoosdeíiguaesmcyosdejufti-

mcz dc Setcmbrodo anno de 12 fo.
Ça ,í por cnde Portugal veyo a ter

Dosquaes tcíicmUàihos coníta nomedeReyno,dosdcNapuIes,hc
clariílimamente , que os Rcys dc í^acil coufa julgar a vcntagcm dc
Portugal guardarão inviolável» hum para outro: porque o princi-

mente a devota promcíTa fcyta por pio do Reyno de Nápoles foy (co.

ElRey D Affonfo , & a Ordem dc mo apontamos atraz , & o tem Joaô pX"
^*'

Cifterreccbco oscincoenta man- Baptifta Carrafa cm fua Hiftoria canafi

vcdis, poreípaçode 107. annos
,

Napolitana) no anno de Chriílo^'^^^'^'

coroo íevè na datadas quitações,. deiii9.aos»j.dcMf»yO;fémou,

tro
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iro nenhum dircyto, nem authori' honra por authorídade própria >

dade, mais que o das Armas > & fendo o de Portugal tanto ao con«

tyrannia, com a q\ial Rogério cn» irario> cometemos vifto das cou.

ircu nas terras > & património Ec- fas paífadas : pois foy dado porEU
cleíiaíiico,&aprovcytando*íedos Rey D. Affonfoo VI.aoCondcD.
trabalhos da Igreja ,& das poucas Henrique em dote de cafamentò,

foí ças, que entaòti\iha5 os Papas, com obrigação de o ajudar nas

lhe ufurpou o Senho rio , lançando guerras , & ir a fuás Cortes quan*

de Calábria ao Duqiue Guilhelme^, do foílc chamado : & como a feu fí-

feudatario da Igreja. , & ajordiõ lho D» Affonío quizeífe EIRey
Duque de Capua,ôc outros Senho- de Caftella impor novas obriga-

res de conta, fcm valerem cenfuras çocns , êc fa2cr fujeyto na íórma

do Papa Calixto I. nem perfuafccs que craô os outros Condes Caftc*

do Cardeal HugO> que lhe íoy lhanos > clie íe libertou pelas ar.

mandado pGrEnrjbayvador^parao mas > & iícntou da fujeyçaô <]ue

tirarem de fuás tyrannias , antes naô devia, fcomo apontaó noífas

contra todo o Direy to Divino , & Chronicas, & o Mariana; fem fe
^^jjj^fjj.*

humano: & eílando excommun- atrever cem tudo ifio a tomar ou* nâuib."©

gado pela Igreja,fe começou ain« tro titulo mais > que Príncipe dos «p. ij.

caroius titular Rcy das terras > que tinha Portuguezes , até que nos campos
Sigaoiuus ulurpado: & para reprimir taó de Ourique > mandandolho pri-
hbio n. grande atrevimcnto>ajuntou o Pa- mcyro Jclu Chrifto noíTo Redem-

pa Innocencio gente de guerra , & ptor, em cuja maõ cftaô os Reynos,
o foy commetter em hora taô pou« & Senhorios da terra , pedindolho

coventurofa, que fúbrevindo em dcpoisosEftâdosdcPortugal,qal*

fcccorro de Rogério , feu filho lieítavaõjútos, íedeyxouchamat
Guilhelmo, íicàraõ o Pontífice , 5c Rey das terras > que herdara de feu

Cardeaes prezos, por onde lhes Payi & ganhara dos infiéis àcuíla

conveyo dar ao tyranno as terras de feu próprio fanguc, fem tomar
que lhes tinha ufurpado, mas naõ o iiadadoalhcyo,ncmaggravârancé
titulodcRey , comqueíeelle tra« nbõ PrincipeCatholsco. E quando
tava^ naõ tendo antes outro mais EiRcy de CaOellaíequcyxou de
que Conde de Sicilia, como refere lhe ver o titulo Real, como filho

íir^°c^"^
Pandolfo em lua hiftoria; & depois obediente da Igreja , recorrco lo«

VsXTyE' íuftentando a íciíma de Anacleto go a cila , ofTcrecendo-fe por feu
rcUius 1,5. Aniipapa ,que paíTou huma Bulia, tributário , debayxo de nome de

por onde lhe confirmava o nome SoldadodeSaó Pedro, querendo
Real ^ o tornou Innocencio a per- confirmação do Vigário de Chrif»

fcguir com excommunhoens , & to, do titulo que o próprio Senhor
cenfuras »& com as Armas do Em« lhe mandara tomar,
perador Lothario , de modo , que Demancyra, q pela honra, & juf-

ie começou a moderar na arrogan* tiça de adquirir o Rcyno, aíTás prc«

cia do titulo > em que fe chamava cmincncia , & vcntagem fe deve ao

Rey de lialia, nomeando-fe fó« de Portugal. R fe imos pela anti

-

Thomas mcntc Rcy de Sicilia, donde era guidade, também por cfta via fc

lazcioiib. Conde. deve ao noíTo Rcyno, lugar, &af.
p^^^^^j

7.
cap, 7. t)emancyra , que os princípios

,

fcnto mais illullrc» Porque o R cy- ftí"iib.7.

5c fundamentos do Reyno de N a • no de Nápoles ( como diz Pandol ^ap. 7.

polés , foraô ulurpar o de Deos

,

fo , & outros ) foy confirmado pe. (.houLb.

pcrfeguir (eus Vigários, & tomar a lo Papa Lucio > ícgundo do nome , u.

vendo
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vendo que jà naó haviacutrore- ta faitàra,& que íó pelas do Papa fc

iTiCdio , porque notcirporsl cftava julgue a precedência ; ainda aíTim

a igreja ub dcbilirada ,& ícu ad- fica Toriugal avcntajado , porque

vcrrariotaôpodcrofo,quenaòha- ("tomo vimos na Buila daco fír-

viarcmediO para lhe tirar d. s mãos maçaó^lnncccncio II foyoqueà
o q ty rannizàra , & pelas ccnfuras inítancia de N P.S. Bernardo dvO a

cfpirituâcs d va Rogcno taó pou- invcíiidura a EIR^ D. Affonío no

CO, que tícolhendo o menor dos anno de 1 142. hum antes q talcccí-

males ,
quiz o Santo Pontífice ptr í^e

i & fendo a de Rogério dada por

der antes bens da tcrra^ que dcfam- Lúcio, nodc4f ainda por três an«

parar huma alma
;,
que podia gozar nos fica Portugal mais aventajado.

dos do Cto , &: aífim lhe concedco E quando quizcré cfpecular os me-
ainveíiiduradoReyno, quetam. zesdas mortes dos Papas ^ & dini-

bem Cclefíino ícu antcceíTor lhe nuir cinco da conta de Innccencio,

quizcra dar , fc a morte o naõ Ic ^ Lúcio II. com tudo lhe ficamos

váraiaõ em breve, &comtçoua precedendo por dousannos^ôcfete

fcrjuítoRcy do Reyno, adquirido mezes, & adquirindo o dirty to de
femjuHiça,noanno de noíTafalva' maisantigoSjpoisparaofuftcnrar,

çaõdcii4f* qtc foy o próprio, bafíavahumlómcz, naòfalt.ndo

cmqucoPapaLuciofalcceo, ten. outrascondi^oensTcquifitas. De-
do governado a Igreja pouco mais maneyra, que fem mcitcrnaanti-

dedezmezes. guidade do. P^cys Suevos, & Ala*

No que Portugal tem notória r»os, que tiveraó Portugal com ti-

vcntagcm : porque fendo a batalha tulo de Re> no fobre fi ,• nem romo

.

doCampodeOuriquc, noannodc do de governo, que fcmpre teve,

1

1

39. onde D. AíFonfo Henriquez como Coroa parlicular,de que tra •

tomouoiitulodcRey, fica fendo todiftuíamcnte naMonarchiaLu-
iraisantigofeis annos Portugal ,

íitana , íó com as computaçoens
que Napolcs,& aílim precedendo- n:odirnas do tempo delRey l om
lhe por antiguidade. E femediífc. Aífonío aelta parte, ficamoscom
rcm , que fc naõ ha de lançar conta aatiguidade aventajada.

aos anros, que houve defde o tem» Nem deyxo de entender, que ai •

poda batalha, atè que oPapadeo gunsouíaôaffirmar, que o próprio

a ElRcy a O. AíFonfo a inveftidu- Innoccncio Il.confirmou o titulo a

ra do Reyno, pois também naó con. Rogcrio,mas com falfo fundamcn^ ^EHeidT
to a Rogério os que fe chamou ro,por conftardetodososHifto 9.11b. 4.

Rcy fem authoridadc do Papa.» riadorcs graves o que digo, & nif-

reípondo,quehadiíFerenterazaõi to conforma oSabelico, quando
porque Rogério eííava cxcom* diz, que fe tornou a apoderar de
inungado, & privado por íenten- Calábria em tempo defte Papa, &
ça , d j fenhoriodas terras, de que agora falia na frota que armou para

íe chamava Rey: o que naô tinha ir contra EIRcy de Tunes, como
ElRcy D. Affonío, pois íe intitula- quemjà eftava feguro em Jtalia

va fó doq era feu de jurOj& herda- pela confirmação do Reyno.
de , & por pctiçaô , & inftancia de Ora fe fallarmos na precedência

Icus povos ;& quanto à confirma, por grandeza de exceilencias,glo.

çaò,aírãsbaí)ante era a queDeos ria de armas, & famofas conquif.
dava de fua própria boca ,& mais tas,teflemunhe-otodo o Oriente,
firme , & valida ficava , que todas o Soldaô do CayrOji^cujo Senhorio
as roais da tcrra.jVtas quero ^uc ci« hc extiniílo ^ o Graõ Turco , os

Rcys
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Rey s de Perfia^ da China, & índia, P. S» Bernardo , importa paíTarmos

cujas bandeyras tantas vezes fe a nar âçaõdahiftoria aoReynodc
abaterão diante das Quinas Por- Fran^a,ôt contarmos os novos tra-

tuguezas ; o numero de Reys tri. balhos, quenoíl ) Santo Padre cm.
butarios, que tem cila Ct roa, as prcndeo por defcaíaó da Igreja

almas que vivendo na ccgueyra da Catholica. Corria o annodcnofla

Idolatria, alcançarão, & alcançaõ redcmpçaôdci|íil, &cento,&qua- AnOO
por fcumeyo o lume da graça

j
pelo rcnta,&dous, que foyopenulti- 1141,

que fe lhe dcviaõ outras preccden- mo do Pontificado de Innoccncio,

cias tanto , & mais famo as que as quand hum Theologo Francez

,

de Nápoles. Que aíTás baftàra para chamado Pedro Abaylardo , que
avcntajarcmo Pendão de íuasQui- ( fcgundo diz noíTo Padre Saõ
nas , ver que tem Reys , que as rc Bernardo cm huma Epiftola ) era

conhecem como vaíTalos, & que Monge,& Sacerdote^ homem lutil

clià nellas debuxado o efcudo de no cncendimcto , & exercitado cm
ro(ra Fe , & das Chagas de JESU Philofophia^mas naturalmente in.

Ch ri rto, por ondeie lhe deve mais quieto , 6c pouco verfado naiiçaô

decoro , que à figura dcanimaes

,

dos Santos, incitado pelo Demo.
coftumadas de tempo antiquiífi- nio ,& por fua natural fobcrba,

n]0 a viver fempre lujeytas a Sc- começou a inquiccr o mudo cotn

nhorio alheyo. Mas porq aqui naõ innumcravcis hcrcfias,hõas inven-

faço mais que tocar cík ponto de tadas de fi mefmo,& outras refuf»

paíTagcm , poroccafiaõdas Bulias, ctadas de hereges antigos : &co.
quepuz nos Capitules paliados , mo para o mal naõ faltaó ordinária-

as quacs adquirio noíTo Padre Saô mente defcnfores, achou-os Pedro
Bernardo & por fe altercar agora Abaylardo em muytos lugares de
eíle ponto em juízo com muyta França,cm particular hum Doutor
f>rçadeyxo de me alargar em mais Italiano (como diz o PadrcFrey
provas, & pomos de dircyro,con- AfFonfodeCaílrojchamadoArnal-

vidanooos Leyiores,para verem do Brixienfe , que em poucos dias

cft.scúnofidades,& outras muy. caufáraò grades perturbações cm
ias,na terccyra parte de minha Mo- toda França naó fó em gente fccu-

narchia , onde as trato de propofi- lar , & de pouca fciencia , mas en.

to. tre homens doutos , & Lentes da
Univerfidadc de Pariz , cm forma,
que veyo aos ouvidos de noíTo glo-

CAPITULO VIL riofo Padre Saõ Bernardo , a quem
tocaram n*âlma tam trifles novas ,

Das herejias de Pedro AhayUrdo, como quem fabia de quam peque-

boI^^àu Ó- como noffo Padre SaÕ Bernar- nos princípios fe coííumaólevaa.
ii$iib.i.c do as confutou no Concilio de tar males

,
que fercmcdcaô em lar-

sív lib
* ^^^^ • ^ ^^^ coujas que pajfarao^ go dífcurfo de annos. E querendo

}.cap.ii! com a relação dos milagres
y que acudir por íua parte aefteperígo^

Aiphonius f^z, na ida ,
ò" vinda, avifou íecretamentc ao Herético ,

íibilJiura ^^ & ai"^^ querem alguns , que fe vio

hxiefcs. ir\Eyxando jà quieto em feu com elle, & pudcraõ tanto fuás

Padiíha'"'
^ Reyno ao CatholicoPrin. perfuafoens, que o fizeraõ reco-

chrónica cipc D.AíFonfoHenriquez, goza- Iher algum tempo, & tíatarfecom
Concilio- (3o da legura confirmação do ÍPon- niais moderação : & fempre tivera
*"'"•

tificc, adquirida por meyo de N« pcrfevcrançancftcbcm,fconaôti«

rara
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rara dclle feu amigo,& defenfor quefch viaôd rcfoIverncne,em

Arnalco Brixiano, por cujo confc- q Ícj voto era ícmprc havido por

lho tornou ao vonnio com mayor roais acertado: & d.Tpedindo ca-

<iefatino que antes, publicando a minlícyrosa Claraval,dado que o
Toltas da hcrcíia mil males contra Sân'olcntiíe muvto o trabalho ,

oSanto,na6 ficandonome de opro* que ícbrcvinba ,& os novos caroi-

brio, com que o naotratafle.de ma- nhos ,qucfe lhccíFcrecia6,ao ^sn

neira , qnc conveyo para remédio houve de ir a3 Concil o , aílim por

delicdamnoavífaroSantoP.Inno. cbedeccr ao Arcebifp >, como por

ccncio ,como aviíáraô o Biípo de naó dar fufpcycaa3povo,quefur-

Scns , & outros muytos ,com os t va o corpo aos argumentos de

quacs aviíou também nofio Padre Abaylardo; & copilando breve»

Sam Bernardo j com aquella douta menreos erros de fuás obrs, para

& eloquente carta, cm q refere os levar na memoria os pontos, que
dcfatinosde AbayIardo,&oscon- havia de c nfutarpíe partro para

vence co-.n ííngular clareza, onde Sens o ide cftivaó luntosos Frc-

os podem ver os curiofcs muy ao lados do Concilio,& Pedro Abay-

largo Nao fe deteve o Pontifcc iardo, com grande confiança de

muy to com a reporta, vendo queo fuftcntar Icus defatinos contra o
remédio deílcs males confiftia na Santo Abbadc , a quem fe fez hum
diligencia de os atalhar, ôcalíim fcJemnc recebimento aílím da gcn-

mandou hum brcve,por onde dava te con)n)ua da Cid ide , como de al-

liccnçaao ArccbiípodeSens,para guns Pre ados kus devrros ,em
congregar Concilio Nacional ,& particular de S^nfon Arctbi po de

conden.^r nele o Herege, &feus Remes,com quem tinha particular

dcliramentí s: o qual tendo noticia amizade. E chegando o diai cm que
do que reordenava contra tile ,& no Concilio fe havia detratara
íahendo que tudo fcmovii poror- caufa da hcrcíia , foy rtiandado ao

dcm de noíío Padre Saò Bernardo, Santo , que viílos os queyxumes

,

íe foy ver com Henrique Arcebií- que dclle fazia Abaylardo^diíTeíTc

po de Sení!,& lhe deo grandes quei« publicamente
;, fe achara nelle , &

xas do Santo , dizendo, que dctra • cm fuás obras algumas coufas di

.

hiadelie ,ôc deluas obras em pu- gnasdcrcprehcnraõp^f contrarias

bUco , ^ fecrcto , dandolhe nome ao que a Igreja Catholica ordena.

de Herege ,comtaó poura razaõ, Aoquenoífo Padre Saõ Bernardo

quanto determinava moftrardian. com íingular moderação refpon-

te do mundo todo :& pois fuaSc. deo, que jà em parte fecrcta;,& por

nhoria determinava de ajuntar via pouco fabida aviíára a Pedro

Concilio,' como íc dizia) déíTe or- de fcus erros ,& dos pontos cfcan.

dcm como o Abbade de Claraval dalofos , & contrários ao fcntido

vicílc aelk ,& o convcnccíre com da Efcritura Divina,& dos Santos^

razoens , & authoridades, pois Cânones, & pois com eíiaadmocf* Me7'ú
fejadava de taõ grande ccnfurador taçaó caritativa fe naó emendara ,

-^ '? *?

das obras alhca . Refpondeolhe o antes fcrvira de o acender mais em
A rccbiípo brandamente , pelo saó feu dciirumento, era forçado [con •

efpantar antes de tempo,& o fatis. forme o confelhode Chriíio ]
fazer no requerimento demandar cmcndallo em publico: & dizendo
cham.ro Santo ao Concilio, pois líio, tirou hum apontamento , em
fem clle ouvera de virjpara autho- que íc continhaõ os pontos erro--

ridadc ^ & reputação das couías, ricos ^ ^ notoriamente hcrcti.os

dô

I
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cIc Abaylafdo,dizendo, ^uc prova- r Innocentim Eptfcopus fervns[erv0^,

ria fer cada hum dcllêb contrario rum.DeiyvenérabtituusframhnsHen»

à Fé Catliollca,& aos DoutOíCS rico Senone^Ji^ SítnjoHi Remenfi 4^f>,,

da Igreja: peio que fdy mandado chicpifcopU^eõrumqutfúffta^aneis^

a fcu auihor , que ou íc retraClaíTe & ihàríf/injo in chnftò filio Bernardo

deli es , ou feípondeífc ás tazoensi cUrdvaiíis i^bUti/alutcm^ú^w^poJ*

6c authoridades , que o Santo Ab teltcam beneditlionem.

bade lhe allegaíTc. Mas otriftcho» InnoccnciojBifpo feívodòsfér*

mcm fc vio ta6 confufo , & falto vos de Deos , manda faudc aos ve-

de razaô ,que allcgar pof íi, qut íicraveis Irniãos Henrique Arc(-

fem dar repoíia a nada diíTe^quc bifpode Scns , & Saníoft Atcebif*

appcllava do Concilio para Ro* podeRcít]es>ôcaosmâisfcusfub-
nia. ditosi&aoamantiíliniò fi ho Bcr«

Trabalhou noíTo Padire Saõ Êcr- ílardo Abbadc de CíaravaL

tiardo com cUc todo O poíí;v<l

,

H^õ bailou a còndcmnaçaÔ da
porque rcrcconciliaííc com a Igfc- GcnciiioSenonenfe, ondepubli-

ja,& dcyjtaííc os erros em que vi- x:ame'htefc queymàraõ as obras dei

Via cego > ou íe puzeíTe cm argu- Abaylardo , como fc vê na cartí

mentos, para nclles conhecer â^vcr- que os Arccbifpos mandarão ad
dâdc Porem naó foypoffivcl aca-^ SilmmoPontifice [ onde fe refere

bar-fccom cllehuma coufà , nem como noíFo Padre Saõ Bernardo
outra > porque a cpiniaõ, que fet;- confundioohcrege, &ellefcmaf.
nha de fua fcicncia , entre quem ia- firmar , íicm defdizcr fcus erros

bia pGucOjCtacaufadefenaóque- àppcllára para Roma:] ncmoref»
rcr deídizer^ & a efficacià/ & doii^ criptode Innocencio? púfondc o
trina do Santo Abbadc Confun- condcmnava, para fe emendar>&
dia-o de mancyra , que naô tinha defdizcrdctantosdcfatinos, antes

rcpoílaque lhe dar > donde n^âfi- cada hora mais indignado, punha
caíTc mais atalhado, & aflim tomoii fua boca facrilcga em Deos noíío

por remédio a ppcUar para Romã, Senhor, & nos Padres do Concilie^

como fc na fonte da verdade pude- affirmando onde quer que fe acha.

ra ter lugar fua mentira ; &t cem if- va, que cm Roma era fcu livro muy
lo fugindo de Sens>naôoufou por bem recebido, & queoCoUegio
cntaóa fe moílrar em publico ,& dos Cardcaes zombava da coii-

Concilio paílando adiante com a demnaçaõ dO Concilio i & porqud
determinação do caiop& pondera- cila fama dava grande perturba-

das muy de Vagar as hercfías de çaô cmFraiiça aopovocommumf
Abaylardo , ao fim fe condenarão que naõ íabia a verdade , N, Padre
pelo que eraõ , & íe deo huma fen- Saõ Bernardo cfcreveo aos Car *

tença graviílima contra o Author deacsGuido, que cm outro tempo
delas, naô cbftantes as appelia- foradifcipulo,naFilofofia,dcPc»

çoens com que íc livrou por entaÕ dro Abaylardo , & depois vcyo a

dacxecuçaò das penas corporaes. ferSummo Pontífice, &fc chamou
E mandado a Roma o proccíTo

,

Ccleftíno, & a Ivo grande Lctra«

& condemnaçaõ,o Summo Pontifi- do , & de ííngular auihoridadc cn.

cc Innocencio a louvou ,& houve trc os outros Cirdeaes , dandolhcs

por boa , confirmandc*a por hum conta da vida i 5c doutrina do hc«

rcfcripto fcu , que anda nas obras rege , & pcdindolhe o naó favore-

dcnoífo Padre Saõ Bernardo, que ceifem , nem confentiíTcm , quo
começa

:

fuas obras andaifcm na maõ de nin-

guém.
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giiem. B i1í\al modo o pcrfcguio mulher furda ; & pondo fuás mãos

o Santo por toJas as vias, uuc fe fobretUa feniioavinudc Divina,

vcyo facilmente a desfazer íua ma- que cbràra n* faude da cnfcrn^a

,

china ;, & a reputação que tinha, fc dado quç logo naõ ouviíTc , antcs

pcrdco nós clhos de rodes em fór- por ícr de lua condição braviííima

,

ma , qvic já naó havia quem fallaire -ôcdesbo. ada ,ff foy gritando que

cmAbaJardoj^cnaô paraoafron. naõ ouvir-i^neni eraô vcrdadcy-

tar;, & abominar fuás íoufas. rosos miUgr'CS;,que o mundo pu-
'^ Mas Haô cbftantcs todas cftas biicava doSamoÁbbadcj&nodia
condenvnáíoerik , o míícrjvcl hc ft^gumtc ^ antes de fc partir, mar-;

rc^c pcrfcverou em íuaccgueyra dando fabct da mul!itr,aachá aõ

algum tei7 po dtpois , ate que o faa , õc taó liyrc ds feu mal > co no

„,,, Summo Pontífice Lucio II. paíTan. fc nunca o tivera, Partindofcdeítç

vitaTiifij. do a Frat ç"a , o ícz vir diante de fi, lugar com grande preíTa , & dcfcjo

"aí^/riib
cflando ERcy Luig preícnte^ & de chegar a Claraval, Sc indo pcr-

^^capií.* convcnccr.do-o por meyo de Lc* todchuma Aldca chamada Colu-

trados , que dilputàraô comcllc 9
bcy, ahorasdcmcyodia,achouno

das prcpcííçoens erróneas que ti» caminho hum^ fonte mal limpa ,&
nha ,cllc ícdcrdinc , & conhecco olugarao rcdorpouco aprazível,

demancyra, que rctrahindo-feao pclopó, & frequência de cavalga-

defcrto, fez vida eremitica^& neU duras
. & outros animaes ^ que vi»

% perícvcfou com moftras de fan« "haô beber apcharcO;, de maneyra^

tidade atcofímddfeus dias. Dcfta que naôcrgafonte,ncni o íicio cm
vinda do Summo Pontífice Lucio que cíta\^a tal ,queíc fízeíTc cafo

II a França, trata Platina,& llhef delia para n^da Mas o Santo Ab-

cas, dizendo, que o Concilio íc bade tanto que alli chegou, deten

fezemfcu tempo ^ & pornaócon. <icfe por hum pequeno cí paço, dií-

^radizcr dous Authorcs taô gra» fc para osRcligiofos ouc oac m-
ves,&oTârcanhota,quccGmel. panhavaõ^ quejhe dèlíera alli de

les o aííirma^ crcyo que ícria outro J ntar, pcis eraô hora^ para iíío, 6c

diffcrcnte dcfte de Scns , em que fe Icmbrãdoíhe ciles a pouca commo •

tratou a cauía muyde propoíito^ didadc do lugar, & a indeccn.ia

^'porque ti\t fem duvidafcfczcm que fcr;fl porfeacomer junto d£-

-tepodoPspa Innocêciojcomocon. qucUe lamsrào: o Santo iníiftto

"ftadascar asdenoíioPadreS.Bcr- dizendo , que cumpriíTem o que

nardo, & da Chroncgraphiados lhes dizia, porque aquelle lugnr

< 'Concílios , comporta por Francif- era íanto , U cfcolhidopor Dcos
''^'^o dcPadilha; & em tempo do Pa. para nelle remediar grandes enfcr-

-jpa Lucio, naó acho memoria de nudadcs.

^Concilio, por onde cuydo, que <c- Ouvindo cllesifto, fcapeàraó,

ria cfta rutradaçaõ cm audiência &: portas as mcfas, fe aíTcntàraõ

part culardoPapa.&naôcmCon- acomer cmcompanhia de muytas
ciliopubUco^como queremos Au« pcíToas nobres, que crdinaríamcn'

^-í^thores allegados. te acompanhavaj noílo Padre Saó
• Concluídas pois as coufasde Bernardo , os quacs queyxan-

^'Abaylardona forma que diífcmos do-íe da falta devn.ho, quealli

•^'iacima , ncífo Padre Saô Bernardo naô traziaõ, clle fez o final à2i

íe tornou para Claraval: &chcgan-. Cruz lobrea fonte, & tirando os
doahum Lugar, chamados. Fio- que fcrviaóà meia alguns v aios de
rentim,lhc trouxcraó dianrc huma agua , a viraõ fubitamétccofjvcçtí

.

•n^ -^
* * '^

da
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daem vinhocXcclknrifllmo, & ai- iannoâ anres plantara lumã vinha

lieíicvc Gmquancodurouojaiiiar, grandc^&deboapjantí^hum coii.

com c^nta maravilha dos prtíoa* vcrfo chamado Frey ChriftovaÒ^

tcs que nenhum avia que íoubcf fcni dar conta dsfto ao Abbadê
j

fc fallar palavra , mas attonícos íe nem ao CclleyreyrO q era Gerar-
olhavaó huns a outros , dando em dofcuirmáv^ ^ porlhe parecer que
ftus c raçoens louvores a Deos, ftriió contentes da bcmfeytoria :

que viíitáraomundo com virtude ôtcomo foíTem o CclIeyrcyro, H,

taõ rara* Guido Teu irmâõViíitar a Quinta,
Querendo*fe depois partir , en* & Vilkm ncíla a vinha do convir.

comendou a hum homem rico de fo, ihe cílranháraõ muytoaobra ^

Columbcy j,
chamado Joaô, que di2endo,qUe Vinho,Ôt fcriíclhán-

mandifíe alirT^parafonte,& olu- tes dílicias naõ eraô para quem
par aored rj&cercailodemaney- profeífava vida Religiofa,&: por
ra, que naó chegaííem a tile ani- tancoa ex:;ómungàrâõ>comocoti-
macs certifícandolhc, qucfÊOíi^iô Ta detcíiavel, & ioy a cxcommu.
fiztíie,morrcnataõpobre>quenaò nhaódetal eífeyío

, que da o que
livcíTc hun lançol para fua morta- aã vides crGÍceííem> & fc fízGÍÍcm

lha, como fevjo por obra ao tempo uiuy vipías , nuncativeraõ (v\i

defua morte, cm ^cna delcdcC* to,ncma vinhalu2;ia maisquecm
cuydar do que mandara noflb Pa- íblhas j & como noíTo Padre Saõ
drc Ssih Bernardo. Fizeraô-fcneí • Bernardo alíi chegou , oconVcrfo>
ta fonte grandes maravilhas^ como que tinha cuydad3 da Quinta fc

f V , dar-fe alli falb ahu^Ti mudo, lhe vcyo qucyxar dcfta eftcrilida.

cm bebendo nella j h a hum Reli- de, contandolhe o d fcuríodo que
giofo por nome Odo , que eílivera paiTára :& clle pedtnd > huma pcu-
cntrcvado muytos annos ,íe lhe ca de agua , em huma bacia de me*
reftituhio a faudej lavandc-fc em tal, lhe fez o íinal da Cruz > ôc
cfta agua. A outros dous cnfcr. mandou qucalançafifem na vinha,

mos , hum de cruéis dores de ca- comaquat fc fez taó fcrmofa , &
beça, & outro de gotra,conn que fértil , queeracoufa de admiração
€fti vera fete annos em cama , fc ref- fua abundância ;, a quem antes a vi-

taurou a faudc perdida , bebendo

,

ta j & durou muytos annos , & di •

ife lavando fe na fonte. Outros 2.em , dura ao prefente com nome
dous, hum chamado Soyra, q cive- de vinha de noffo Padre Saó Ber-
ra quartans por muytos annos, & nardo.

outro de enfermidades occujtas Qucrcndorcáodiafeguintcpar-
aos Medicos,vindo beber na fonte: ti r para o Mofteyro , vio psio
o primeyro foy fcm maleytas, & campo muyta copia de gado mor-
ofcgundolançandohumbch ) pc- to,& perguntando a caufa, lhe
Ia boca , fc tornou livre a íuacafa. diíTcfeu irmaõGerardo,que fervia

Dejmaneyra , que a fonte moftrou de Ccllcyrcyro cm Claraval , que
bem a verdade das palavras de nof- era enfermidade , fie mil como de
fo P dre Saò Bernardo , & aflima pélie, de que morria quafi todo o
chamaô boje fua , crendo que dcllc gado , aífim da caía , como d, outra
lhe vem a virtude , com que faz a- gcntcReprchendeo-onoíTo Padre
quellas m ravilhas.Dâqui foy nof. Saó Bernardo com palavras carre-

io Padre Sac> Bernardo poufar a gadas por lho naô ter dito antes,
huma Quinta do Moítcyro , que dizendo que mcihor forafc aprc-
títa já muy perto dciiç^ onde os vcyiáraóaqucllas rezes para os po*
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bres^q perdcremfc por defazo fcm torcs , que déíTcm íeus vetos cm
provcy to nenhum : & pedindo fal, Guido^ Car ícal de Sao Marcos,

o benzeo , & mandou o fizcíTem natural de Titcrno cm Tofcaria,

comer ao gado ,& com iíto fe prc- que hoje íc chania a Cidade de Ca^
fervou da enfermidade, fcm mor- llclio, o q a'- cm lua coroação le

rermaisnen' \x\ &naõíóeftavc2, chamou Ctkíhr.O; que foy ícguc-

mas muytas , & cm muytos luga- dono nome , àí lu ordem dos Po: -

tes ,& Mofteyros da Ordem li- tifíces. cento & íccentaôt hum ôí

vrou o gado da péftcj dandolhc tomou tai:to de veras como Pot -

dcffefalque benzia. tífi adooirtenco de íeuprcdecd-

_____ ^^^ acerca do foccorro da Ter: a

Santa, que ro próprio mez de fia

C APITULO VIII. clcyçaódefpachou hum Breve pa-

ra noílo Padre Saô Bernardo , cm
Damorte do Papa InnccenciOié' da que lhe manJava , que viíitafíe os

eleyçaõ de Celejlmo , jegundo do Príncipes Chnftâos , & os anima f-

norne s por mandado do qual nof' íc àempreza da Terra Santa, v.f-

fo Padre Sao Bernardo pajfou em to o grande perigo em que eíiava

Memanhaa pregar a Cruzada, pela morte dclKcyFulconj jôi por

onde fez muytos milagres, & çon- Balduíno , terccyro do nome , fcr

cordou o Emperador com os Du^ de taô pouca idade , que naò paíTa-

• qucsde BáV&ria, va de treze annos.
"' ^'

Davaihe poder de pregar a Crd-
Piatisiade "^^T A6 durou muyto tempo a íada^conccdcr indul^encias^com-

haim?''" 'j[^l ncíT) Padre Saô Bernardo mutar vetos, & abfolvcr decen-
iihefcas a quictaçaó , & repoufo de feu furas a todosaquclics , que qui-
^^^* ^* Morteyro i porque correndo o an- 2eflcm ir a cfta lornada. Para cXc-

no denodo Senhor JESUChriíto cuçao da qual fepGáoSântoicgo

de 1144' ( fegundo Platina ) no a caminho para /ilemaníTd, vendo

mez de Setembro faleceo o Santo como em Franç» fe \mò acabava

Padre Innocencio, tendo governa- ElRey Luisdertfólver cm irpef-

"do a Igreja de Deos quatí rze an. foalíTicntc, nem mandar ofoccoi-

ncs,ft te mezes,& treze dias,com ro que promctcérâ ao Papa In-

tânt os trabalhos, & inquietações, nocencio. E fahindo dó Moíleyro

como temos vifto no difcurfo [ onde naô queria fazer mtlagrefÇ,

deita hiíloria, tendo Í6 hum bem por naò vir gente, queinquictaífc

cm todos cllcs, que era o íoccorro os Rehgiofos , ôí osdiíinhiííectc

de noíTo Padre Saô Bernardo, que feu repoufo] lhe apfefci touhum
Deos permittio foíTc cm feu tem- homem de refpeyto hum filho feu

po , para lhe fervir de refugio, & manco ,furdo , & mudo, & além

coníolâçaõ no meyo de tantos difto doudo, & fcm nenhum juí>

iíntraítcs. SentionoíTo Padre Saó zó & rogando comi grimas ao

bernardo miiy to a morte deite Santo pelo rcmedio do filho, elic

Pontífice, aílim pela falta que fua fecompadeceo de feu mal , é/ fâ-

Virtude fazia no mundo, como zendoofinaldaCruz fobrecllt,o

pelo íoccorro da Terra Santa, qUe entregou íâõ ao pay , eom grande

temia íc ná6 tíffey tuafíc com tanio cfpanto , aíCm do Fòftfcm
,
que fá-

artíor, & prcfTa , como convinha, biaogfandc trabalho, &edftrmi«
Mas beosqucèm nada falta , me - dadcdomcçío, comodosReligio-
VcOos^artiffloâdosCardeaesEicJ- íos,qU6hiaô em (Companhia do

^ ^ Santo,
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Sí»rto, &lhcpcrgunfàraò a caufa adiante lhe diíTcíTe hum dos Reli*

donde proccdiaõ em hum íó corpo giofosí que o acompanhavaô^ que

tantas docrças: aos quaes elkrcí- os cegos fícavaõfaósyrefpondcj o
pondco, que por caftigo de Dcos Santo , que bemlcntira no lançar

íc apoderara o inimigo daqutllc da bençaõ a virtude que obrara

moço , & lhe tirara o ufo dos fen- nclies*

tidos na forma que tinhaõ villo, Chegado noíTo Padre Sa5 Ber.

accrcfccntando^qucanoyreantes nardo a Colónia foy fcftcjado do
lhe fora revelada a cura daquclle Empcrador^& dos mais Príncipes

enfermo do próprio modo que vi- ào Ifrperio , que com clle eftavaô,

raój & quedahiap ucoachariâõ para fazerem hC a liga contra Hen«
huma meça manca_,que também lhe rique Duque df Bivaria , & S^^kQi*

fora moítrada em vííjô. «ia , & de Guelfon fcu irmaõ , que
Efpantáraõ-fc os Religiofosdc naóqueriaô reconhecer ao Empe*

ouvir a pratica do Santo, & dcy« rador, nem dcyxar de lhe fazer

xandoo cfpanto do milagre paíTa» guerra dcfde a morte de Lotha»

do, agyardavaó o por vir com íum- rio. E porque íaybamos de raiz a

mo deíejo , que naõ tardou muyto caufa deita diícordia
;, pois lhe ha»

em fe lhe cumprir, porque antes vemiOs de contar os fins, imporca

de terem andado hum quarto de tornarmos a repetir o que fica dito

legoa^achàraô huns homens com atraz no Capitulo XXII. dofe*

am,oçaalcy;ada: &: fâbcndoccmo gundolivro, onde fe conta com,p

vinha ail o Santo, lhe pediraò,que Lothario falcceo tornando-fe para

tivcííe piedade delia , & a curaíTe Alemanha, & como feu genro
comoccíiumavaCkodososquelhc Henrique fc apoderara das infig*

pediaó rcmcdiO: larçoulheo San- niaslmperiaeSjna^obílanteacIcy-

ro Abbadc fua bençaõ , & cem ella çaó de Conrado , & pertendéra ia-

andou logo a moça febre ícus pés , zer-fe Empcradcr à força de bra*

& cobrou a faude perdida, dey- ço, pelo que Tc ajuntou Dieta na
xando os Religiofos, que antes Cidade de Auguíto, onde foy ci-

Ihetinhaó cuvidooque entaôvi- tadoHenriquc,& vindo a ella mais

raóííufpcníoSí&quaíipafmados, para fazer guerra ao Emperador ^

raó menos da graça dos milagres, quepararcíponderàcirsçaõ, viíla

que da profecia, que nclle foy muy fua contumácia , foy por fentença

conhecida, ôcapprovada divcrías (dada na Cjdadc de Herbipoli}

vezes. condcmnado a pcrdimcnto de feus

Entrando depois difto por Alc^ bens , & o Emperador fez mercê
manha, &indc'fedirey to àCida- do Eftado de Saxonia a Alberto

dedeConfiancia, para fe ver com primo do próprio Duque, & do
Conrado Rey de Romanos, paíTan Ducado de Bavaria a Leopoldo fi-

do por junto da Villa de Frisburg, Ihodo Marquez de Auftria, mcyo
deo faude a hum homem cego , que irmaõ do próprio Emperador por
achou no caminho, fó com lhe pôr via de fua máy. E como os novos
as mãos fobre os olhos: 6í fabendo pertenfores puzeíTem o ultimo de
depois ^ Conrado fc fera a Colo> fua potencia em adquirir a póHc
nia , tcmou para là feu caminho,

&

dos Eftados , & Henrique com
relle curou dous cegos lunto a hu • Guelfon feu irmaõ , os defendcíTc

ma Abbadia , chamada Bruroar, va erofamcnte, levantarão em Ale-

lançandolhe a bençaõ de cima do manha guerras crudelifiimas: &
cavalloemquehia; £i como indo dadoquccm duas batalhas dcsba«

Z ij rataíTq
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rataíTc o Empcrador ao Duqyc, difp; íiçaô dos vencedores, cilas

huma por fua pcfloa, outra pc r leu com animo piedoío deíprezando as

filho Henrique , moço de animo joyas & riquczas,quc pudcraó faU

invencível , era tal o poder do Du* var facilmente , Ic carregarão dos

^ue , & o favor que lhe dava Rogc- maridos & as q os naô tinhaó, dos

rio Rcy de Sicíliajcm cdio do Em- pays , filhos , 6f irmãos ,& 'ahindo

perador , para que occupado em com cllcs fora dos muros da Vi la,

Alemanha , o naô vieíTc tirar das lhes falvàraò as vidas, que d'outro

terras , que tyrannizavacm Itália

;

modo tinhaô perdidas. Feym, ccr

& de! Rcy de Hungria: que cada to, digno de íccfcrever com letras

hora fc levantava com noí as tor- d*ouro.

ças , & fazia guerra laô de propo» Neíla conjunção falccco o Du-
pofito, como fc nunca perdera hu* quede Ba varii Henrique,deyx!n.

ma fó peííoa. do hum filho de íeu propno nome

,

Ajudaví-o tambcmoanimoin- que logo íe intitulou Duque de
canfavcl , & raro es forço de íeu ir* Saxonia , & Gucl fon tr mou para

maôGuelfon, cujaincliraçaõ, & fioDucadodos B varos,&dctal
natureza eílava pedindo armas j modo aperrou a Leopoldo meyo
& guerra continua: & quando a irmaõ do&mpcrador^ a quem fe

ventura pcrmittia íahir clle venci- dera o Eílado nas Cortes de Her-
do cm alguma batalha, de tal modo bipoli

, que Conrado para lhe dar

fc havia no retirar do Exercito, foccorro,&fc apoderar do fcíhdo

que fempre fícavá falvando ama- de Saxonia, achando-fe viuvo, ca-

yor , & melhor parte dclle : como fou com a Duqucza , mulher que
fez naquella famoía batalha , que fora de Hcnriqfee ; fi ha do E mpc-
deo iunto da V illa de Vuinfpergj à rador Lotano ;, com a qual cobrou
Henrique filho do E irperador , oa logo todas as terras , & apertou de
qual os da parte deGuelfonappel- tal mancyraaGuclfon>&afcufo-
lidavaô íeu nome, rcpetindo-o brmho Henrique , enteado do
muy tas vezes ;& os de Henrique, mefmo.Emperador, que por mais

por ellcfercreado em huma Villa, favores que tivcraõ, & por novas
chamada Gíbclin . gritavaõ em ai- gentes , que puzeraõ em campo,
tas vozes, Gibclim,GibeIim: don- aofimosexcluhiodam yor>&mc-
de aííirmaõ alguns Auihores

, que I^or parte de feus Eíiados;& como
fc começarão aqucl^es diabólicos huns,& outros puzeífcm fuás for-

appe lidos, deGuelfos,d( Gtb li- ças,Ô( bufcaífem ajudas para tor^

nos ,
que tantas mortes, &defi rui narem a feus debates, fuccedeo en«

çoens caufáraô em Itália, & na trarnoíTo Padre Saô Bernardo em
Chrifíandade: 5c fahindo daqui Alemanha com as Bulias do Papa
Guelfí n desbaratado, taõ boaor? Ccltítino Segundo , & achandoo
dem teve na rota, que quaíi levou Emperador occupado em alíílar

o Exercito inteyro, dado que Hen- nova gente de guerra , com tençzõ

riqueficaííeícnhor do campo, & de acabar de dclíruir,& hnçar
da Villa de Vuinfperg ; onde as fora de Alemanha a Guelfon,cc-
inulheres fizeraõ hum feyto digno meçou a meter maó no negocio das

de perpetua lembrança
j porque pazes,vendo que fem el las naõfe-

conccdcndolhes Henrique licença ria poíTivel fahir o Emperador de
paraqueellascomsquillo, quepu- fuás terras, nem os Príncipes, que
deííem levar às coftas , fe foíTem li* favorecia© hum , & outro bando

,

vr€S,deyxandoasmais coufas á poderiaõ deyxar as pertenfocns

próprias.
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prnprias , por acudir âs alhcas E fcy para fui caía livre detodonvêU

tr tandc-ocOTi oEiíípcradcr iiiuy Entrando o Sãto cm Confluência,

de propoíito, achou neilc boa rc- [que hoje em lingua vulgar íccha

•

p íla, & delia infcno, que naô ma Ccbelenay] foy recebido de
feria muy diíEcil de acabaroque Leopoldo com grande venerâÇaò,

pertédia, fe a parte contraria íeac & acabou comcllciquc íc ajuntai-

corr.mf daíTe com o q fcíTebcmjÔc fc em Colónia com fcuirmaô, para
a ra :'

a ''pediírc:& depois de vários allidarcmordêatudooqfc havia

confclhos havidos neflc cafo , nof- de fazer nos tratos da paz; &r cuy*
ío ladre SaóBernarido com Jiccn» dando, q tinha jà negociado a ma»
ça do í nrpcradcrff partiode Co- yor parte da empreza, foubecomô
lonia caibulca de G'Uelfcíi , para Alberto, primo do Fmperador>cf«
o rec^uíirá obediência do Eirpf.ra- lava na CidadcdcTrevífis para

der, &. achando o cm Luntniburg, onde {c partio , ^ paíTand > de ca-

Vil:3 do Diicaco de Saxonia,dc íal rninho ptia Abbadii de Rutim, lhe

modo íoube negocia-x as ccuías
,

pcdiraõos Keligiofou^quelhesdir,

que ao fim abrandou aquele ani- íesTchuma MiíTa cantada, ôclançaít

irioir.domito_,& nunca vencido, fca b-nçaó aopovo,qucalli viera

renunciando o direytodajj arfí:as pelo ver,- o que ellc affimpela de
nas n âos do Santo Abbadc,pâra voçaõ de quem lhe pedia, como
quccíictratafie com oEmpcrador por ter a noyte antes revelação,

cíle negocio na melhor forma ,
que (áraVa na Igreja huma mulher

que entendeíTe convirá fua honra, tolhida, por modo extraordinário:

promettédo dccmtudoeíiar pelo & como no dia fcguinte cftivcíTc

que entrambos aííentaflcm. Com no Altar cantando MiíTa , huma
iíio fe partio o Santo alegre febre mulher , que era aleyjada , & fc na6
maneyra, vendo que íuas coufas mo/iadomeyo corpo abayxo, fc-J

levavaõ caminho de virem a bom naõ andando com as mãos pelo
fim ,& chegando á Cidade de Con. chaó , entrou na Igreja, com dcíc

fluência, onde cftava Leopoldo jo de chegar ao Santo, & lhe pedir
irmaôdoEmpcrador,para2Írcntar remédio: & vendo que naô podia
com clle as condiçocns , com que romper com a pente , que era muy-
havia de largar o Ducado de Bava. ta, anguíliando-fe, & chamando
ria,& tendo paíTado o Rio Mo- com lagrimas o nome de noíTo Pa-
ícla , que alli fe junta com o Rheno, dre Saõ Bernardo , fubicamente fc

chamado vulgarmente Rhin^ lhe a- achou fâa ,& com gritos feus , &
prcfentàraó hum homem manco, & daquelles , que a viraó antes andar
tolhido de huma perna , íobrc a arraíhndo,alevàraôaoSantC) Ab-
qual o Santo fez o final da Cruz, bade, janto com asmoletas que
& mandou aos que o traziaó febre traxia nismãos, para fe lhe na5
huma cavalgadura , que o puzef- gaitarem , andando arraíiando p3 *

femnochaó;&detendo-fcemofa- lo chaò. Naô acabava o povo de
zer,ou por duvida de fer faó taõ dar louvores a Deos por taô famo-
facilmente, ou por na5 entende» fo milagre j quando fc lhe oíFcrc»

rem o que noíTo Padre Saõ Bernar- eco matéria de novo para os darem
do lhe mandara , o enfermo come- mayorcs , porque acíb :ndo a Mif

.

çou a dizer , que fentia os nervos

,

fa , deo vifta a dous cegos , & fez
Òc artérias dos pés cítí-ndidas^Sf andar dircytas duas mulheres
dcfcendo-odcprcífa , andou íolra. mancas. Daqui fe partio o Santo
mentccmprclençadc jçdgs^&fc caminho de Trcviris;^ fabcndo

Z iij Alberto
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Alberto de fua vinda, Ihcíahioao gado à Vila de Bopparc íítuada

encontro acompanhado de muy- junto do Ivtn, anres de entrar no

tos Senhores ,& do povo da Cida- povo, lhe trouxera» aocaniinho

dc;><iue concorria pelo ver,& alcan. hum homem paralytico , lançado

çar fua benção. Rcccbto A berto cm hum icyto, o qual chcyodcfé

a nofio Padre São Bernardo com lhe pedio remédio para feu mal , &
grandes íaIvss,&cortczías,v ene- o Duque defejofo de ver novas

rando ncllc a viriudc, que Dcos maravilhas , p dio a Santo, que

cftimava tanto: & caminhando am- nan deyxaíTc fruílradas as cfpc-

bos ] 'nt* s para a Cidade, lhe troii. ranças daqucllc bom homem , taõ

xerão duas meças iruiãs, huma cheyo de trabalhos
j
pe^o que fc

das quacs havia cinco annos, & ouve o Santo Abbadc de apear, &
outra quatro , que crãoccgas, & o Duque com elle , &: p )ndo as

poncoiHes nc íTo Padre S. Bcrnar. mãosíobrco paralytico, Ihcman*

do as mãob íobrc os olhos, recebe- dou cm nome àç Chriílo , que íc

rã'^Iogo viíia^ tanto, &maisper« levantaíTc íaõ, & no proprioinf-

fcytado ouc antes a tinháo. A's lantefccrgucotaódeíenvolto,co-

hot.ifcqoSai t) chegou à Cidade, mofcnunca tivera mal.

cfaajndamuytoce o, & elic em —*____>-____-.^
companhia do Cuque fe foy à Igre-

ja de S.Pcdro^ondt d ííc Miíía com CAPITULO JX.
a devoção coiiumada, no fim da
qual, dizcndolhe o própria Du. Como nojfn padre S,Ber7iardoaca'

^ue, que havia alguns enfermos, boudefizerpaz entre os Princi-

que aguardavaò fua bençaõ, clk pes de Alemanha y éf como feirt^

Ijcfentou junto ao Altar para es terrompeo o foccorro da Terra
benzer; &: trazendolhc hum ho- Sanffípeh. morte do PâpaCelefti-
mcm manco, cllc pelo final da no. 7ocáo fe alguns milagres

,
que

Cruz , & invocação do Nome Ta- o Santofez,
l-utifcro dcjtSU ChrJÍio, o fez

^ndar direytoj depois lhe trouxe- áT^ Hcgado o Santo Abb de a hcihícus

raôhumccgo, a que rcítituhioa \^ Colónia depois dctcranda- ^^"^="^

Vifta,& huma mulher íurda cobrou do tantas, & taõ compridas jor- ^«^1.
oíentido, qucnaó t nha

, &- dilTe nadas,achou juntos aos Príncipes, ni?.

*

publicamencc , que a noyte antes comqucm íe havia detratar apaz^ Mexiam

!hcforarcvcladaavindadoS:nto, excepto Leopoldo, que falecera rádi.^°"'

& a faude, que havia de cobrar por naquelles dias, deyxando por fuc* ''^eíivis

ícus merecimentos. ccííora feu fiiho Henrique. E taô síva i'

Daqui fc fo Y noíTo Padre S. Ber- boa ordem fc ^ç.o , queem poucos vitlVEcr-

nardo cm companhia do Duque diasfczcom cllcs, quefeconfor* 'f"^'

para as cafas onde poufava , por maíTcm na razaó , & concdcíTcm a íbS
"'

querer que fçíTc feu hofpedc, & Guclfon, &aHc:nriquc feufobri- «emard.

com elle trabalhou ramo, que ao nho,filhodeHcnr que o Soberbo, ^^l,V^'
fim o (cz lambem rcíol ver cm to- Duque dos Bavaros, huma paz &muiti
ipar o caminho de Colónia , para honrada, & conveniente

à grande.
^''^*

C5nde fe partirão ambos , levando za de quem craô; & tendo acabado
leu caminho ao longo do Uio Mo- ludo como convinha, & havido
íçla, aiê ondefcmcttc noRin, & falvo conduto do Emperador,fez
tjcyxando ocamin.jo dircyío,quc comGuclfon,que ícvicflevcrcom
vaydeTrcviris aColoiua; &tíhe. ellèaColonia, onde fcyrcccbido

í:. ,;.JA - do
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do imperador , & mais Principcs dcvoco;, ('onde cambem eftava hum
com moíiras de grande contenta- Bifpo de Sacvi^ , fobre certos ne-

mcnto,&cortczia; porque na ver- gocios de importância; o qualpô-

dadc íe devia ifto , & muyto mais dio ao Santo com muyta cífi :acia ,

ao grande esforço, & cavallarias quizeíTe alcãçar deDeosfaudepa*
de Guclfon, S^ àíua fermofa pre- rahiima cunhada fua, queendou-
fença ^ com a qual convidava a to* decèra com payxaó da morte do
dos a fe lhe aíFcyçoarem ^ como fc maridoj& a tinhaô metcidocm fcr-

affcyçoou o próprio Conrado, & ros , havia muytos aanos ; a qual

taô de veras, quco chamava na fendo trazida onde o Santo eílava,

jornada, que fez à Terra Santa

,

a:ompanhadademuytagervtc>quc
íeu camarada , & nunca em nego- a trazia , & d'outra que vinha ver
cios árduos, éc de muy ta importa o cafo, em prefençadc todos lhe

cia deyxava de feguir feu coníe- reííituhio noíTo Padre Saó Bernar-

lho. Vendo noíTo Padre Saõ Ber» doojuizo perdido, fazendolhep

nardo quietas as diícordias dos íiiialdaCruz na cabeça; do qual

Senhores Alemacns,ôc o Empcra milagre íe cíiendeo logo a fama
dor amigo com todos, naõ queren« pela Cidade , atè chegar aos ouvi»

do perder taò boa conjunção co« dosdoEmperador^quccommuy-
mo aquella , nem dilatar mais o ne • ta devoção engrandeceo diante de
gocio a que viera ,

pedindo publica todos a fantidadc , & fingular vir-

audiencia a Contado,& aflínandc rude do Santo Abbade ; o qual fa.

1 he dia certo , em que lha havia de íiindo de cafa depois de jantar , pa-

dar, fe prcvenio o Santo como ratrâiar com os Príncipes a ida de
convinha í & indo o próprio dia fcrufalèm , & entrando jà pela

pela manhãa dizer MiíTa à Igreja P,íço,ovalerofoGuelfon, Duque
de Saõ Pedro, àqual cftevc pre- dos BaVaros, lhe poz diante huma
fenteoiEmperador,& vindo jàpela menina fobrinhauia , a qu^l fendo
clauílra/echegou acUeshummo. de pequena idade recolhida em
çomanco,& cuydando que queria humMolleyro deRcligiofas, per»

pedirefmola ao Emperador, íc de deo o fentido de ouvir.- & pcdm-
teve o Santo , mas vendo que buí» dolhe , que íe compadeceífe delia

,

cava faude i lhe diíFc Conrado.- A & a cUelhcfizeíTe mercèdea refíi-

címola ,qomoçobufca,naõbaíta5 tuirà íuaprimeyra faude, o Santo

meus thcfouros para lha dar , mas com fua coílumada graça lhe rcf«

vós, a quem Deos enriqueceo com pondco

:

outros mayores bens , o podeis fa • Prouveflfc a Deos , Senhor Du*
tisfazer. Vendo o Santo o moço qucquecom tanta facilidade íe a-

diante de íi>femrerponder nada ao briíT.mvoíTos ouvido^, para o que
Emperador, lhe pozamaô na Cíbe. cu vosvenho pedir em nOme de
ça ,&os olhos no Ceo, & mandan- Deos , como o próprio abrirá os
dolhe que andaíTe , o fez logo muy dcfta menina.

Icltamcntc ;& dahi em diante cha

.

E fazendo o final da Cruz fobre

mavaõ a efte moço o filho de Saõ cila , ficou perfeytamcnte íãa , & o
Bernardo, a que o Emperador por Duque maravilhado de ver obra

naõ ficar efcaíTo no que podia , & taó difícil Pey ta com rata facilida*

por honra do Santo, fez huma de :& como cfpantado fefoy onde
mercê accommodada com feu ef- o Emperador eftava levandoafo-
tado.Agazalhava-feoSantoemca- brinha pela maõ, cm tcftemunho

(a do Birpo de Colónia, glande feu da maravilha^ que o Senhor obra-

ra
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ta ntlla pelos mcrccioicntos de fcu tes da Efcritura (c preza do nome.

Santo. Todas cflas coufas fcftcja- &appc;lido dePnncipe , & Deos
va Cônrado totn dar graças a dasCavallarias: & oiucíâiio, que

Dcos : & fatcndo que vinha o San. na Cea dco por ultimo de Teu tcU

topara propor íua caufa, & que lamcnro a paz a feus difcipulos,

os Senhores do Irrpcrio cftavaõ Ihcsmãdoupòremalmociaosvcí-

juntos , fabio a huma grande Sala^ lidos, para cumprarein terçados,

onde noílo Padre S. Bernardo lhes De mancyra , que o que venho

fez buma pratica, qual eraõ todas pedirá voíía grandeza , & aos mais

as fuás, cujas fcrças, & pontos Príncipes, que eíiaóprcrcntes,hc,

principacs foraóos fcguintes. xixò tanto , que dpyxeis as armas,

ChegGun:c Dcos (Soberano como que mudeis a ordem delias,

Enperadcr, & CathoIicosPhnci. & como ^tégora as fmpre^allcs

pcí» ahumtermotaó alegre, &a contra a vontade de Chnílo, as

humcfíadotaõ vcnturofo, que a executeis dac^ui em diante em hoi

-

tcdos os bons íucctíTos me man- ra, & louvor ícu, franqueando

daõ cltender as efpcranças , o que com a força dcíícs braços hum ca-

tenho prefente diante dos olhos, minhofacil para a fama, & ccrto

Entrcy em volFo Império , com para a bcmaveoturanç eterna. Naó
me ferirem os ouvidos crucis ef. qutro queíeque xem de mim os

trondos de guerra ,tudomoflrava Capitaens, & Soldados, dizendo,

claros íinaes de difcordia, &muy que cntrtyem Alcmanhj,p.ralncs

debilitadas efperanças dcconccr- tirar íeus íoídos , dando fim a taõ

to;6c hc je, com troca Angular, vejo comprida guerra , antes pertt-ndo
wudado tudo cm huma ícgura paz, avcnca}allos,com lhes dar matéria,

taó alegre ao mundo, quantoas G«de vivendo tcnhaò gagcsaven-
poucas efperanças delia o tinhaò tajados,& morrendo, prémios ft-

incttido em tri' cza : mudanças faô gyros. E por vos naó ter mais íu(-

c0aíidobraçoD:vmo,&íegredos, penfos com a resolução deíiecafo,

a que nos he licito verosfffeytos, vosdireyajuíliçajcom que podeis

ícíiífilofofar nascaufas. Vejovos cmprcnder as difficuldades deile:

agora cfperar de mim, que aífim pois he confervar a poíTcdoPatri-

como trabalhey muy to na uniaó,ôc monio de Chrifto , que lhe pcrtcn-

paz de Alemanha, gaíle o [tempo demufurparfcusadverfarios. Ora
rodo cm vos pcríuadir a conlerya- vede fe fera guerra juíla , onde o
çaô delia. que fe defende he de Deos , & por
Ponto era efte digno de fe cmpre- quem íe peleja , Dcos, & contra

gar tempo nelle, mas como Deos quem, fcus inimigos? &fe porjuf-

fcy o Author de fe fazer , o pro- tiça lhe podeis demandar a gloria,

crio o fera de a confervar; que cii quando( juftificados nas mais cou-

f para que vejais quam longe vou ias ) perderdes a vida em fcmelhan-

\ tic taes pcnfamentos ] naó pertcn- te emprcza ? De todas as coufas da

dg fenaó vcrvos armados em cam» cerra cornou ooíío Deos taó pouco,

pOi ordenando guerra, dcrraman- que nunca pejou lugar, que pu«

do fanguc , combatendo muros,& dcíTc Icrvir a outrem , porque naf-

desbaratando Exércitos. Nem íaõ ccndo, cahio entre brutos , viven»

contra Deos , & feus preceytos cf. do íempre cm trabaÍhosj& morreií-

tcs cítimulos de guerra , porque o do entre ladroths : & por naó di-

prcprio, q k chama author,& ami» zerem os homens , que como Sc*

gociapaz,hcoquccinyar^9sp,.j:r nhoç dciudg ihcs ufurpavaaigGa

coufa.
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cou^a , fedcfpcdio tanto da terra, proverá no mais,como fez niíio, 6c

que deoocfpirito ao Padre kvan- quando de tudo vos naô ficara ou-

rado no ar." & quando depois de iro galardão, mais queo da glon^,
n:orto íe âccomirjodou a querer ai- baíiante era o menos > que ha nelle

j>

guma coufa de fuás creaturas , foy para vencer todas as difliculdades

Kuma fcpultura de pedra inhabil da emprcza ^onde vos eftaô aguar-

para dar fruto, & eíTa ainda em* dando tantos trofcos para a fama ,

preíiada imascomoapóíTedetres cnmoChriftofabcdaraqucmcom
dias lha fizcíTe mais que própria, cíleabufca.

de tudo quanto crcou,íò ifto acey • Com íingular attençaô fe ôit«

toupor boa herança. Eíla (Sobe- vio a pratica do Santo, k qual o
rano Emperador, & Príncipes il. Empcrador,& mais Senhores cfti-

luíircs) ihe tem íeus inimigos em veraõcomíummofilencio: & dan»

termos de fer perdida , ítm haver dohu nabreverepoíla a tudo coin

cntrcosReys Chriíiãos, cjucmfe promeíTa de fe tratar em confelho

mova 2 dar foccorro a caio taõ im- mais de vagar eíic negocio, fe foy

portanre, fcnaô for voíTa grande- cada hum para fua parte: & quan-

za , que como único refugso dos do o Santo Abb^de fahia do Paço

trabalhos da Igreja, tem obrigação do Emperador, achou no patco

decingir aeípada ncfta empreza> grande copia de enfermos > que
& deliberar a pequena herança de o aguardavaõ por alcançar íuaben»

Chrifío, com fatisfaçaõ de huma çaó: entre os quaes havia dousto»
taõ grande, como vos dco na vida. Ihidos dos braços, aquemreíliru.

Hum íó Dcos temos , hum Chriíto hio a faude perdida , íó com fazer

nos remio , hum Pontifíce ros go- cm cada hum delles o final da Cruz:
verna, huma fó herdade deyxou & a cincohomês cegos, pondolhcà
Chriílo na terra, & para guarda asmãosfobrc os olhos, deo vifta

dcfta deyxou hum Emperador no perfeytiffima Pouco depois felhc

mundo: vede fehe juíio, que por puzeraô diante três mudos, pc-

defcuydo voíTo fe perca taô impor- dindolhe por acenos remédio para

tante negocio. ElRey de Jcruía- feu trabalho, o qual o Santo lhes

lemhemoço,oReyiioefiàgaftado deo, tocandolhe com os dedos na
das guerras, os inimigos faó po* lingua: & o próprio fezadczfur»
dcroíos,&atcrramuydiílantepa* dos, com as quaes maravilhas era

rafcccorro, vede que perigoíocf-j tanto o numero da gente, & os lou*

tado. O Santo Padre CeleÔino he vores , que fe davaô a Dcós , & ao
importunado cada hora, íua po- Santo, que o Emperador chegou a
tencia he muy pouca , a magoa do huma jancllá , para ver o que paíla*

que ouve muy grande, Ôcmerti- va,& quando foube a cauía, & lhe

do entre diverfos penfamentos, contarão os muytos milagres, que
naõ toma pé em nenhum , até ver alli fizera , acompanhando os mais
yoffa rcpofia , a qual confia , que fc- nas graças , que davaô ao Senhor,

ja como de Principcs taõ zelofos diíTc* que por nada lhe pefava de
da honra de Chriílo. ter o Império de Alemanha , fenaõ

PclasChagas, & Cruzdopro» por lhe impedir andar fcmprejun*
prio vos pçço,famofo Emperador, to de noíTo Padre Saõ Bernardo,
que naõ recufeis o trabalho da jor- vendo as cftranhezas, que Dcos fa*

nada ,nemtemaisosgar'os,& peri- zia pcrellc.

gos delia, que quem vos deo o Im- Chegando o Santo jà tarde às

pcrio taõ íem pcnfamento voífo. Caías do Bifpo , on^e poufava

,

achou
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achou huma Senhora muy nobre

,

ou hum menos ffegundo ílhcfcas)

ratural da própria Cidade , que ha- havendo fós cinco mczes que go .

via cinco annos, que perdera a vif- vernava a Igreja deí^ccs, coma
ta de hum olho fem lhe valerem re- qu^l o Empcrad r afroxou no

médios humanos , a qual poíla fervor da ida ^ & o fanto aguardan-

diante delle de gccihos ,com gran- do quem fahiria,íe d. teve tambcra,

dcfé,& devoção lhe pcdiofe com. atè ver o que paliava ^ mas naó de

padeceíTedcfeutrabalhOj&fócom maneyra , que dcyxaííc de avivar

lhe pôr a maó no clho enfermo, & os animos3& vontades dos Senho-

lhe lançar a benção, cobrou avifta res Aleiracs ,deque jà tirhamuy-

perdida, & fe tornou fãa parafua ta copia abalado, &compromcâa
caía. feyta de ferVirem com todas as

Ao dia fcguinte foy dizer M íTa fuás forças nefta em preza.

à Igreja de Saô Pedroem com pa- , .

fihiado Bifpo, & de outros muy-
tos outros Senhores, que nunca fe CAPITULO X»
aparravaó dcllc,& fahindo para fo-

ra, lhe puzeraô diante huma mu» Como por merte do Papa Celfftinofe

Ihcralcyjada de ambas as pernas, a veyo rwffo Fâdre São Bernardo

qual fc naó movia de hum lugar, íc« para Claraiai , er como çonver'

ijaõ e.' a por maõ alhea , & o Santo fó teo de caminho a Duqueza de

com atomar pela mão, & Ihcman* Lorena, c^ dos milagres tfue fez.

darqi ca! daflccm nome deJESU Joca-feaeleyçaode LúcioIL
Chriílo, a fczandardircyta,&rc

foy para caía livre do mal que tive- \ Lguns dias fc deteve noíTo
j^[["l^=J'

ra; dantes de chegar a caía, dco JfJ^ Padre Saô Bernardo em Co- siivâmvi

faude a íctc homens mancos,fazcn» ionia, continuando com o Empe* rafiemar

do oíinal da Cruz fobrecada hum rador na pertcnfaô que trazia tn* aâujfcri

dtílcs. A t rde gaíiou quaíiroda tremãos, &admcefíandoosPrin. bentes vi

com o Emperador , períuadindo-o -oipcs ,& pcíToas particulares, a to- ""^ ^^"^'

atomaraCruzem feupeytOj^cc* marcma Cruzdc Chriíio,&paf.
no tomarão todos os que queriaõ farcmà Terra Santa a libertar o feu

ir à Terr^ Santa ^ J & p ífaíTe a foc- Scpulchro , & com tanto cfpirito,

correr a ElRey de Jcruíalem , que & zelo da fé incitava , & movia os

cflava em perigo de perder o Rey- ânimos da gente
;, que em poucos

no,tardanciolheofoccorrodoOc- dias havia hum numero infinito de

cidente. E quando fahio para fe re. Cortesãos ,& Senhores de conta,

colher, deo íaude a outros cinco cm cujos peytos fe via o final da
aleyjados no pateo dos Paços do CruzA câda hora fe accrefcéravaó

En pcrador ; com as quaes maravi- cm numero , defejando todos , que
lhas ) & com Tua induílria , & au« o Emperador fe dcliberaííe na ida,

thondade tinha quaíi movidos os para naõ ficar ninguém cm todo o
Principcs,& ao mefmo Emperador Império de Alemanha fem tomar as

a fazerem cfta jornada , como cm armas fobrc taõ juíla demãda. Naõ
cífeyto determinavaõ logo de fa. fcattcviaoSanto a mover muyto
zer, feno melhor tempo lhe naõ eftencgocio, por duvidarna ten*

interrompera o fio a morte do San- çaó do Pontífice
, que feria elcyto,

Anno '^í*^*^^^^cleílinoII. que faleceo Ic ípprovaria rcílc cafo o animo
^ a 7. de Março do anno de noíla fal- de feus antcceíl ores , ou naó; & fa-

IÍ45' Va^ão de 114j.ífcgundo Platina) bcndo-fc dahi a pouco tempo ^ que

era
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<râ clcytoo Cardeal de Sar ta Cruz o bem da Ghriftandadc ; mas co"

Tm Jcruíalem, chamado Geí'2rdo, mo todas as fuás cfpcranças punha

& ic chamara na coroà^aóLucio cm Ocos , conforinava-fc cm tudo

II. tonou noíTo Padre Saô Bernar- com fua vontade > attribuindo aos

cio a bom prognoftico ter cUe o ti. deméritos próprios aqucllc dcfvio

lulo da Cala, que fe havia deli. taó pouco cfperado.

bcrtar pelos Príncipes Chriítâos, Era neíie tempo Duqucza de Gai

Òí fabcr do tempo que andara na Lotháringia , ou Lorena ( comb J^"^^^'^**

Corte Romana,o animo pioA ze- vulgarmente fc chama) húa exccU Monftrei.

lodo bem tommumj qucfemprc lente Matrona mais louvada pela
JjJ^

^5^'^^'

tivera, & c m lílo íe dcomi yta cft ranha lermofura de ícu roto, & FuAnioi-

dsligcnciaem prépar ao povo: & pcloavifo, & afí^bilidade dacon. dosHbi.

eOiíiOfizcíTchum Scrmaõ na igre vcría,aó, que pela virtude , & ho ^Beauí^.
ja de Síò Ptdro,a que fe achou ncftidadedeíua vida ;,

mal confor-

prcícntco Emrcradorjik os Gran- me ( (egundo a fania vulgar ) cofn

tlcsdcfuaCorte,com outra copia íiia grande nobreza; & o próprio

quafi infinita de gcntc , & foííc ou- dia q ue ncíTo Padre Saô Bernardo

vi^o de todos com íumma lençaõ, cnrrou por fuás terras, cftandoa

lhe chegou huma tentação de ván* Duqueza dormindo cm fcu Icyto

,

gloria, dizendo entre íi me imo, lheappareccooSanto,& com fuás

que naó havia igual eftylo de pré próprias máos parecia àfDuqucza,

gar no mundo , nem Pregador a que ihc tirava das entranhas fcte

que íc déHc tanta aitcnçaó , como Serpentes eípantofiífimas,& a dejr-

aclle. xava taõ outra > que [fe naó conhe.

Sentio o Santo o laço do inimi- cia a íi mcfma : & quando depois de

go , 6í como quem andava exerci- acordada lançou a imaginação ao

lado cmcontraminar íuas traças, quevira,eftcvcmuyÉQtempo fuf.

fobrc-cttcve no que hia dizendo, penía> fcmcahir na íigniíicaçaõdc

com tenção de acabar naquellc T nho taõ admirável até»€fucp San-

ponto , por naô dar mais lugar à to chegou àCidaJe dcTouí, on-
\angUria, nas inl pirado bre\ c- de a Duqueza cfíavaíõ prcíente ,

mcrte do Cco, rcfpondco interior- &a foy viíitàr j aflinj pclorefpeyto

mente ioerpirito da Vaidade , que devido a taô grande Scfjhora , co»

nem por ícu rcfpcy to começara o iTíO por algum parentcfco, que am*
Scrmaõ , nem por etleodeyxaria, datinhaõjôc (guando e|la o vio taõ

& com ido íoy por diante íem per. ícmclhantcao que Ihc fora moílra*

der ponto na pratica , nem o me- do na vifaó , como efpantada lhe

recimento delia. Vendo o Santo, dco no coração hum grande movi-
<jue fendo paíTado algum tempo, & hicnto, fcm entendei donde lhe

tendo onovo Pontífice efe rito ao nafcia, & fazendo grandes corte

-

Emperador, naó tratava dosnegc- ziasaoSantoAbbací6,odcíevcém
cios, que elle trazia entre n aos

t

prati<^as grande parte dodiajSi^co.

determinou tornar-lc a Claraval, moellefabiibemaiteceílidadequc

deyxando a Deos ocuydado dcíla a Duqueza tinha de medicina con-

cmprezai&dcípediíndo-fcdcCon- venientc a fcu mal, de tal modo
rado, & dos mais Senhores fcus lha foubc applicar jlcvando-apor

amigos , fc veyo pelo Caminho de cAylo de nobreza , & gcnerofida.

LorcnadireyioaClnraval,nâõfem de , afcandolhe os dcfcj^tos , que
muytalaftiniâ devei interrompido cah.aò cm fangue illuílre, que a

negocio de tanta importância para Duque;»tcomcçoil dcolhkr para fi.
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& CGttfunáiír-fc <3c màntyta, que fc brc os olhos , logo cobrou a vifta

,

torria de levantar os oihos da ter • & fc foy pôr diaiice do Altar , fa*

ra , &• naõ podendo jà com a força zcndo extremos de alegria.

Ó3l dor , ôcarrependimeniOj <jue Foy títe milagre de muyra ad-

Dcos IhecorPíTiuníCiiVa , mandan- rairaçaÕ para o povo de Toul ,ôc

dofíihirparaíóraaecntcqueeíU» para a Duqueza,quc nunca Vira

va na caía > efquccida dos fauítos, outro femclhante , & foy caufa de
& grandezas de fcu tilado > Iclan. cobrar mayor veneração ao Santo,

.i-nínoM çou, dfsfeyta em lagrimas, aos & ter fuás coufas, & palavras por
**''" pês do Sa to, pedindolhe que pois oráculos foberanos. I oda a tarde

Dcosocrcàrap.ra remédio das ai- daquellc dia gaitou o Santo no Pa
.t .; «nas^ lhe naõ paííxíícm por alto as ço da Duqueza cm praticas cípiri-

í;* .;'
7!: !C^8g '^ ^3 f^* i ^^^^ ^^ partiíTe ,fcin tuaes , inftruindora no q havia de

a dcyxar primcyro livre dos laços, fazer para ter a Deos propicio , Ôc

6c vaidaJes, cm que andara até dandoihe avifos neceíTarios para

aqutUe tempo, naõ perder a graça adquirida. E
N 6 fc pode encarecer o contcn- q uandojà íe fazia tarde , & o Santo

tamento^quco Santo teve de ver fc queria dcfpedir para Ic tornar ao

ítaó repentina mudança, &conío- Moflcyrode Santo Ivo, onde pou-
pando a Ouquczacx5m palavras ac- íavajcom tenção de fc partir o dia

«commodadai ao cíVado em que a reguinteparâClaraval,a Duqueza
:^iâ, Ihcprometteomil favores do íentidiflima deovrrpartir,ácna6
Çco cmv^reinioda perfevcrança

,

caníada de lhe perguntar preccy-

<mepròmf!ttia de terno bem* Com tos para fua vidaJhedjíTcjettando

ifto fc dcfpedio por cntaõ, &fc jà em pé, que lhe déffc alguma rc-

(foy apofcniarno Moí^^yrodeSan* gra geral par^ naõ dcfcontcntar a

to Ivo", onde gaitou a mayor parte utos. Nenhuma tem voíía » xccU
da noy te emr oração afervoradiíli- len.ía melhor [lhe tornou o San-

ma ,
pedindo ao Senhor, augmeii- to] que fcr laó boa cortezâa para

tíífe a devoção, & conllancia no com Deos, como tem íido para

; animo da Duqueza & confirmaífc com o mundo.
COs intentos , que nella tinha prin- Ditas citas palavras taó eh as

'cipiadoi !x.láciA cíFeyto foy cfla deaviío, & de doutrina , Ic dcí-

oravaô,q«ènodifçiu":odavida,ik pedioda Duqueza, dcyxãdo-^ou-
obras (insulares da Duqueza fc tra Mígdalcna,porquc femuytoíc
.vio,que Deos cílimàra por fingu- tinha dadoaomun.1o,muyEO mais

tilar facrifi(;io Ao da fcguinte
, que fc dco aoCeo , & fc fora genri! cor-

era o Domingo do Pcntecofte, lhe tezãa na policia da terra,foy tal pa.

mandou a Duqueza dizer, que foi- ra com Deos , que mereceo alcan-

çaria de lhe ouvir MiíTa na Igreja çardclle mimos muy par iculares:

de S Eftcvaô , para onde o Santo & f omo as fauda Jes da convcrfa»

fcy , tanto que rezou fuás Horas, çaõ ,^ admoclbçocns do Santo a

L^ dizendo Miífa no Altvr môr, naó dcyxaíTem quietar , aquella

-guando lançou a bcnçaô ao povo noytclheeícrcveoporfua maôhu-
iioiim do facr.ficio, lhe puzeraõ - niacarra,quctrazMonflrelet Au
<liante hum moço cego,pedindolhe thorFrancez, em hum livrinho,

• que fccompadeccíTc dclle, & tivef- que fez dos Duques de Lorena : a

DÍc por bem de o remediar , como qual traduzida fielmente de Fran-
fazia a todos os iicccflitadosj ô^ cez, dizdcfte mod • n

»iíazcJidolhc cllc p final da Cruz fo • i,.». jApcccadpra^ &;afflida Duquc-
^ za
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za de Lorena fe encomenda íia boa penitencia;, <lue derejò cômejaf»
graça ^ plantas orações do nienfa- Eíb carta da Duqucza[ cuque
gcvro de Chrifto.Poem-me cm tâta fe dcyxa bem Ver a policia , ôc gen-»

.iffliçaô f Padre venerável) a icm- til cítylo, que tinha] leonoíTo Pa-

branca de quem fuy ,&o cu ydado drcSaõ Bernardo com muytogof.

defta nova cm preza, que tenho có- to>vcndo nella as obras maravilho •

mcçádo ^ vendo partir-fe de mim a ias da maô de Chrifto ; & dado que
guia de meu remcdio ;, que fcm to* foíTe jà tarde ^ & tivcíTe muyto que
m2raírentoemnada;,mefobrcvem fazer ,fcrccolhco ao apofcnto cm
cm hum fó inftanrc mil nuvens de que dormia,& pedindo tintâ^& pa •

pcníamcntos:difficu'tandom€hús pel> refpondeoá Duquezâ â fe*

delle<í3nova tençaõ de vida;, com gnmte carta, que eu naovicm Lá-

me reprtíentarem a pouca ordem timonem a trazem fuás obras jCo*

de pcríeverança queha em quai- mo naô trazem muytasoutras,quc

quer negocio í^^uando fcm provar elleefcrevia a partes remotas, fem
afíiavidadedosmeyos/edàrepcn- lhe ficar rafcunho, nem fepodcrerrt

tinamêtedehuexcremocmoucr )* depôs haver> poreílarcm metei*

Contra cíles fe põem a lembranga 'à^s cm Cartórios , ou cm ma5s de

de vo^as a Jmoeftaçóesj bafíátCb a peíToas particulares,^ muy aparta*

meen h^rdcconfíãçaífecomofo» das donde fuás obras feajuntàraõ*

raôcíE:a2es,foraôdemuytadura, Diz pois a carta deite modo*
& vos naõ levara o tempo taõ cedo Bernardo chamado Abbade de
de minha prefença. Mas pois a oc- Claraval^ defcjaeíeyçaô de bem^ ^
caíiíó dos negócios ;, & o remcdio condemnaçaó do mal và ilIuíireDu-

deouirasalmastaô perdidas como qucza de Lorena. HetaôgranJé
a minha , vos levaô com tanta prcf- parte de bem o conhecimento do
fa , naô i^aja nenhuma^que vos tire mal > & raõ conhecido final de viro-»

da lembrançai hum corpo^dc quem ria temer o fim da peleja, que daqui

vôs lançaílcs feievcncnofas Ser- vos prognoftico hQ*ilcgre fucccf*

pentes > & huma alma, que naõ tem íb em voíTa cmpreza , pois fcm vos
mais de boa, queo grande conhe. dcfcontentar a dífficuldãdc àõ^
cimento de quammà foy atègora. princípios, cíiais taõ folicira de
Eccrt ficandome^quecm auícncia Teus fins* Nem vos perturbem os
tomais fobre vós eíle cuidado^pcr- extremos de arrependimento,com
delo-hcycude minha queda ^ por o provérbio de confíiiir a virtude

que feno amor de Deo9 corre aígu- cmmeyos>que fe nas coufas hu-
ma moeda do queha na terra

;^ por manas he confclho provcytofo^

hum entendo , que aindaquc fique por terem meyos , & fins , nas de
aufente, me tereis femprecomvof- Dcos > como confiftem de fins fem
CO, & remediareis com a força dò mcyo;, naõ ha extremo pcrigoío^

voíTa virtude a fra:|ucza de quem nem vôs o tenhais por tal, cm dar

tem taó pouca Da minha parte fa. de vida mímofa em penitente ;, fem
rey por naõ dcfmcreceroque vos paífar por outros meyos , porque
peço, que he, viver emvoífa lem. obrigado he a vos fuítentar nclleSj

branca ; da voíTa me concedey por quem para íemclhanrcs cafos íc

efcn to cila licença, &í Lm pètray do chamou Alpha, gcOmega, & fc

Ceo favor ao que cm mim tenJes intitulou por fim, & principio,ícm
éòmeçadb. Guievos Deos (Padre fazer cafo de meyos. E quanto

â

venerável )neflc caminho de per- minha partida [dado que fcja taõ

feyçaãquc feguis ,& a mim no de breve ] naõ vos perturbe cm nada

,

' - Aa que
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que quando a graça Divina naóti que cftava com o primeyro mUa.

Vera fcyto imprciraó baílantc cm grc> dos quacs chegou logo a tama

YOÍÍO peyto, pouco njc cuftàra a aos ouvidos da Duqucza queman-

dctcnçadc alguns dias, mas poiâ dou vir diante de fi ambas as mu*

cila vos aconrpanhj ^ pouca falta Ihercs ^ cm que fe fizeram as mara*

vos pôde fazer a de minha viíla^ Da vilhas>& vendc-as com íeus olhos

lembrança q me encomendais^, vos [naõ livres de muytas lagrimas]

naó ccrtifi o com palavras, por- lhes mãdou lazer mercê por amor

que cípero q as obras vo^Iasmof- de Dcos ,&dc fcu ícrvo Saò Ber-

trem aolho>queiippoílivel he ca- nardo, ao nome do qual tmha a

bcrcmmim dcfcuydode huma aí- Duqucza tanta veneração, que na-

ma, de que Deosci^àtaó lembra* dalhcpediaô porelle>qucdeyxaf«

do : &: fc as oraçoens de hum pecca- íe de conceder > dizendo femprc ã

dor valerB diante dclle alguacou- quem lhe fa lava nelle.qucnaõpo*

fa , vivey fegura nas minhas, que dia negar nada a quem (como
ícmprc vos daràõ de fi boa parte , a Chrifto da Magdalcna ) lhe tirava

trocoda qual me naõ excluais das das entranhas íete inimigos de íua

voflas , para que a claridade cõmu- alma. Aflim a dcyxaremos fcguiii-

nicada caufccmnòsfeus cíFeytos do fua penitencia j por acompa*

cofíumados. Guie o Senhor voíTa nharmosaN* Padre Saõ Bernardo

vida conforme o que tem princi» nas feitas com que fcus filhos o re-

piadonelb. cebèraò em ClaravaU

Com eftâ carta (que a Duque-
:

zâfcftcjoumuytoj deo noíTo Pa-

dre Saô Bernardo fim aos nego- CAPITULO Xl.,

cios daquclle dia, & no feguinte

muyto de madrugada fc parcio. De hms Cavdleyros que JSl. Padre

porque o concurío do povo o naó ^^^ Bernardo converteo , entre as

dctiveííe mais. Porém como todos ^'^^^s foy D.Fedro Affonfo , rne^o

O traziaò de clho , temendo cíia irmaedelRey D. /íjfonfodePdr,

partida occulta , jà quando fc quiz tugaU Toca íe quem erao os Pa7c$

pôr a cavallo , achou grande nume- de França ,& muytos tmlagres do

ro de gente> que o cfperava à porta Santo.

do Moílcyro, com huma mulher

paralítica, a qual o Santo tomou A tgum tempo cílcve noíío <-a'TieuApclamaõ,&mandandolhc cm no. ,/T^ Padre Saò Bernardo no feu
^[^^^l'^

me de Chriíto >que íe levantaíTe Moíteyro de Claraval occupador. a ^^má\.

fâa i a mulher o ficou de maneyra liçaõ dos Cantares j & chegando a ^^,'!^^^

que andando livremente de hijma fefta do Natal , foy avifado por hu- codex

parte para a outra , encheo de ma- ma carta do Papa Lúcio U. que fe j"'""'

ravilha aos que alli a trouxcraò* viífccomEU<.eydcFrança.&oin* ^a^^"^!

Hmbaraçoufe o povo com iífo de citafle a paíTar a jerufalcm , & aos i^'bi>o

maneyra ,que o Santo teve lugar de Príncipes , com quem tinha prati-
cob^jj^'l

fcguir feu caminho ;& indojà fora cado cltecafo , animaílc pelas me-
da povoação lhe trouxeraõ huma Ihores vias ppííiveij;, cm quanto
mulher cega de hum oihO;,robrca clic por fua pcífoa própria o naô fa*

qual ellc fez o íinal da Cruz , aílim zia. Quizcra-fe o Santo pòr logo ^
a caVállocomo cftava^&lhercíii- caminho > íe o naõ detivera huma
tuhio a viíta perdida , deyxando enfermidade , que lhe íobreveyoj

com lílo a gente mais attonua $ do de que íc naó levantou (cnaó o Sabr

bado
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badodaScptuagcíimaj&iítocom acharem preícntcsnâs)iiftas> òu-
truyro trabalho, pela grande ira- tros rinnão tctado particulares

queza do corpo > que debilitado pcíToas j quchaviâo de Vitcmfiiâ

comosjcjunS;, & perpetuas abíli- Durca,& não fc achando prcfcntes,

ncncias difficilmeni/b íc podiafuí- fícanaõ havidos por homens covar-

tcntar em pd des ^ & apoucados. Vendo o Sanro

Fazia-le naquclíc entrudo fc^ que não valião palavras > nem íe lhe

guintchuma grande íeftana Cida. deferia aos rogos ^ diílimuloucom

de de Langrcs , & scodiaó à fama a petição , dizcndolhes i

delia muytos Cavalleyros mrnce- Por certo ( Senhõtes Gavaííey-»

bos ,6< amigos de ganhar nome pe* tos) confiança tinha eu em vós ^

Iasarn)as, cnrre os quaes trouxe que me não deyxarieis deconce»
também cíic defejo a Dom Pedro dereíie dom que vos pedia > pois

Afíon(O) irmaô dclRey D*Affon- o coftumais conceder a tcdosos
ío, em companhia de muytos Se- quepcuco podem , conforme dif*

nhores Fra ncezes , todos de muy- põem as kys de voíTa Cávallaria
j

ta opmiaò nas obras de Cavalla» maspoisvósmonegais>cfperançâ

ria, nas quaes era D. Pedro havi- tenho em Deos> que mo concedc-

do por oráculo. Fazendo pois feu ràcommuyta facilidade. Mettcn-

caminho perto de Claraval ^ D. Pc- do depois difto cm pratica matc-

dro movco os mais a que foíTem vi- rias diífcrentes ( quandojà fe quc^

fitar noíTo Padre Saó Bernardo , & riaó ir ) mandou o Santo a hum Rc-i

gczar da vifta , & converfaçaô de ligiofo, que tróuxcííe huma garra»

hum homem taõ maravilhofo ; & fa de cerveja para os convidar , &
vindo tcdos neíle parecer , huns depois de lhe lançar a bençaõ a feiS

por devoção do Santo , outros por daf a cada hum delles,dizédolheSj

curioiidade de ver oqueantesiiaô quebebeíTemdaquella cerveja, em
tinhaõ viílo > & outros finalmente que achariaõ refrigério para as aU
por naõ defacompanharem fcus mas* >

companheyros, fe foraõ ao Moí- Beberão todos fem ímâgiíiaçad

teyro , onde noíTo Padre Saó Ber» do que podia fcr,dado que algus fc

nardo os recolheo com mais alegria temeíTempelas palavras do Santo>

d'alma, que fcrças do corpo; & com a benção do qualíepuzcrão
mettendo-os em praticas diverfas, logo a caminho, & como nodifcur-

mas todas encaminhadas ao fim fodellevieffemafallar noMoíley*
que deíejava , lhes vcyo com algu- ro de Claraval , & na fantidade ,&
mas palavras brandas a eílranhar o modcíliadosReIigiofosdelle,re-

cxercicio em que andavaô ,dema* pctindo no meyo de tudo a eftre*

tar , & ferir gente y fem mais cau» mada perfeyçaõ do Abbade, forão-

fa , nem razaõ , que huma vaidade fe accendendo de maneyra no defe-

de querer que os tivclTem por mais jo de fua imitação , & no aborreci*

csforçados,& apedirlhes,quedcy- mento das couías domudo [obran-

xadas por entaõ as armas, eílivcf- do neíla conjunção a graça Divi^

fem em fua companhia aquelles na,5cúraçoensaoSanto] quefem
dias que faltavaô até a Quarcíma, íabercm como , nem por que via, fc

onde fcriaô melhcr feílcjaíos
, que achàraõ mudados de ícu propoíito#

nos torneyos de Lr ngrcs,para on« & todos conformes cm hum que-

de fazião feu caminho. Eícufarão- rer;,fc tornarão a Claraval, onde o
íe os Cavalleyros, dizendo, que Santo ellava efpcrando fua vinda

huns tinháo dado palavra de fe com tanto alvoroço, quanto fede-

Áa ij via
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via a huma vitoria taõfanofa. To* connpanhcyroscmtodasas coufas

màrão logo o habiro quafi vmtc& de importância^ & porque entre cl*

fium i & cinco
,
que logo o naõ to- les naó nafccilèm contedas de pre-

màrão, £0 fim morrerão neile com cedência , os igualou em tudo,

muytos indicios de íantidadc. En« dandolhes nome de Pares , que em
trcosqucfícáraôporcntaônomíi» Latim quer dizer iguaes, porque

do, foy hum dellcs D^ Pedro Af- aflimOeraó em todas as coufas ,&c

; fonío,o qual tratou muy devagar até no com^ r
, que ordinariamente

com o Santo íobre aidada Terra cracó oEmperadorjpornaõhavcr
Santa )& querer tomar aCruzpa- ailcntar mais acima, nem menos,
rapaííar Ultramar j mas o Santo comiaõ em mefa redonda, onde ca-

lhe diífc, que convinha tornar le a da hum ficava igual do outro. Fez*
Portugal , & ajudar a íilRcy íeu ir- fc cíia iníiituiçaó cm lembrança

mão nasgu rr^s, que tinha crmos dos doze Apoftolos. Tinha6 pri-

Mouros,por4ue alli íc queria Deos Vilegios grandiílimos , porque naô
fcrvirdelle no que veria ao diante, podiaõ julgar íuas caufas outros

Aceytou D. Pedro fcu coníclho,& juizes mais que os do Parlamento

partido de Clarav ai , fe foy dircy- íupremo , que he como entre nôs
toaPariz, onde cílava ElRcy de ConfelhoRcalaíTiftiaõ na coroação

França,diantc do qual fez algumas dos Rcys , & cm todas as coufas

obras dignas de fua pcíToa, com tocantes ao bem, Ôc defenfaò do
que o Francez lhe teve mayoraf. Rcyno»

feyçâo , & í bendo que fe queria Deftes doze eraõ os fcisEcclc-

partirdefeuReyno, Ihefezalgu. íia;Hcos,& outros fcisfcculares, 5c

mas mercês correípondcntcs à entre os Ecclcfiafticos, havia trcs

grandeza de quem as fazia , & ã& que júto com a Dignidade Epifco-

pcffoa a quem craô feytas
, entre as pai eraó Duques, & outros três

quacs lhe dco hum privilegio , que Condes : os Duques eraõ o Arccp

cu vi em Alcobaça,& porey cm fua bifpo de Remes , o Bifpo de Laon

,

vida , em que o fazia hum dos Pa. & o de Langona. Os Condes , o
res de França, que era naquelle Bifpo Bclvacenfe.o Niviomcnfc,

tempo o mais que lhe podia fazer. &o Cathalaunenfe. Do próprio

E porque a fama dos doze Pares modo entre os féis Príncipes fecu-

cnvolta em tantas fabubs , he lares,havia três Duques, & três

roais notória ao mundo , que a ver- Condes ; os Duques eraõ o de Bor-

dade, & principio deiles,poisa gonha^ode Normandia, 5codc
hiftoria nos trouxe a faliar nefta Aquitania, Os Condes craô, o de

< matéria , não cuydo que fcrà fora Flandrcíi^o deTolofa,& o de Cam»
de propofito dizer quem foííem,& pania : os Eflados dos quaes faô )à

como comcçaíTem» todos unidos á Coroa de França ,

He pois de fabcr,conformc traz íenaõ o de Flandres, que bc dos

Robtrto Gaguino,& outros, [ ain- Rcy s de Heípanha. Entre os mais

daque Morales finta o contrario
]

privilégios dos Parcs,cra hum del«

quenotempocm que o Empcra- les julgarê as caufas onde os Reys

dor Carlos Magno quiz fazer a- de França craô partes , no que
quella memorável jornada contra lhe ficavaõ tendo hum modo de fu-

os Mouros de Hefpanha , clcgco perioridadc(como tem Oldrada,

da mavor nobreza de França doze &:fe prova demuytas leys.)Podiaó

Príncipes , com que fe aconfclhar além de tudo iflo, ter terras cm
r^os caies árduos, a que civcíTc por feudo , fcm liic tomarem juiamen-

i*^ tó
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to de fidelidade , como traz Ale- fcu Abbidc , chamado D. Pedro , O
xandre, &aellcs convinha deter qual cahio cd huma enfermidade

minaras duvidas dos fcudatarios táo grande de dores de cabeça,qu6

à Coroa, &tinhaô por razaô do of. citava em perpetuo martyrio , ícm

ficiodc PareSj jurisdicçaôordina- lhe valerem medicinas, nem reme»

ria;,conforme adircyto,demodoq' dioshumanos,&recorrendo-fcaos

era huma das preeminentes digni- méritos do Santo , lhe mandava pc*

dades , que havia no Rcyno : mas dir remédio por aquelles dous
ccmo ícus E fiados fe extinguirão, Monges , a quem noíTo Padre São
fucccderaó a eílesSenhores outros, Ikfnardodefpcdio, dãdolheshum
queh }c tem a dignidade de Pares,, leuchapeoque trazia, quandohia

& em lugar do Duque de Borgcnl a caminho, &t dizendolhes, que nclle

ficouo Duque de Alanfon: pclode levaváooremcdioqucvinhaõbuf-

Aqíitaíiia entrou odcBorbon: & carparaofeu Abbadc, feopuzeíTe

pelo de Normandia o de Vando na cabeça com a fe que o movera a

ma &z emíugar do Conde de To- mandar bufcar remédio taô longe,

lofa ficou odcNivcrniai 8c aíTim Chegados os Religioíos a leu Mo-
ouiros que feckgèraó na coroação íteyroccmaquella relíquia, & rc»

dclRcy LuisXil. & perfcvcrãona ccbendo-a o Abbade como coufa

na Dignidade de Pares. cahidado Ceo,rcconfeírou de fuás

Ellche o principio verdadcyro, culpas, &vcfiido como para dizer

& fucccíraó dos doze de França, Mifía , o poz cm fua cabeça, reful.

cujas obras foraó merecedoras de tandolhc daqui , ficar livre de toda

nome imnjortal em rcmpo de Car- a enfermidade, & tac faõ ,como fc

los Magno , & dignas de fc cm pre« naõ tivera paíTado pelas terríveis

garem os Hifíonadorcs na relação dorcs,quc o atormentarão muy tos

delias, fc a lindeza dos vcrfos de tempos. E fendo depois eleyto em
Ariofto lhes naó diminuirá muy- Bifpo de Aílorga , partio pelo me-
to do credito que íc lhes deve. yo ochapéodenoííoPadrcS Ber*

Com cfta honra , & privilegio de nardo, deyxandoamttadcnoMo*
hum dos Pares de França, & ou- ítcyro , & levando a outra comíi-

tras muytas mercês , que ElRcy go.

Luís lhes fcz,fe partio D.Pedro pa. Pouco depois dos Religiofos

ra Portugal deyxando o mundo Hcfpanhoes ferem idos, veyoao
cheyo de fuás obras

; para onde o Mofteyrohum homem hydropico,
deyxaremos tam,bemir, por tor- natural da Villa de Mufey, o qual

narmos a noífo Padre Saô Bernar. tinha o ventre tão inchado,ôt mon-
do, que naõ cabia de contentamen ílruofodahydropefia, quccauía*
to, pelo gofio dos Cavalleyros, va temor a quem punha os olhos
quedo mundo ganhara para Chnl. nclle,& pedindo ao Santo , quefe
to , a quem logo mcitco na Novi- compadcccíTe de feu mal , elíe lhe

ciaria, enfmandolhes a combater o lançou a bençaõ, com a qual fc lhe

Reyno do Ceo com outras armas foraó logo as dores, & achaques
diíFerentes ,& a cmprcnder outras arncxos àquella enfermidade. Po.
batalhas tanio mais diíficultoías , rèm o inchaço,& grandeza do ven.
quanto es inimigos craó mais du- tre ficava ainda em íua fealdade or-

ros de vencer, l liando noífo Padre dinaria , pelo que lhe deo noífo Pa-
Saó Bernardo com eíte contenta- dre Saô Bernardo a correaqucti»
menio,lhe chegarão dous Relígio- nha cingida, dizendolhe, que fe

fos de Hcfpanha , de mar^d^do de apcrtaflc com ella,& a trouxcífc atè

Aa iij fcc



28i Liy%0 TE%CEr%0 -^

fcr faõ petfeytamcnte , & depois que lhe traziaô para alcançar fua

difto Irsa rcftitiiiífc. Foyícoho» bcnçaó; tomou o Santo de íiiapro-

mcm com cila, & dahi a pou* pria íaliva ,& tccandoihe com cila

cos dias a trcuxc ao Santo jà livre os ouvidos, & língua, lhe foraô

de fua hydropcfia , dandcihcinfi» no próprio mílai te reíiituidos

nitas graças pela mcrcc que lhe fí- arrbosos fentidos, que perdera,&
Zcra , & contando coiriO palpavcU fallou , & ouvio cLriílimamente,
mente fe foy o inchaço do ventre Fntrandoo Santo pela caía. lhe ve«

abayxando, tanto que cingio a cor- yo failar o Enfcrmeyro , dizcnc"©-

rc2* lhe, que hum Relgiofo doente cf*

PvUcos dias depois defíe mila • tava em ponto de dar a alma a feu

gre,fuccedco, qucindonoíToPa- Crcador, & queria alcançar fua

dre Saô Bernardo vifirar alguns bençaô antes de partir da vidajafrli-

Rcligioíos ,
que andavaõ em huma gio-fe o Santo por fcr àquellas ho-

Quinta peno do Moíleyro, & ras,& em tempO;,q o Convento vi-

indoa cavaiioporíuáindilpoíiçaõ, nha muycanfado de trabalhamos
levava cofníigo hum Rtiigiofo, campos, onde tivera lavor, ôcin»

que era doente de gotta coral, a do-(e á Enfermaria, vioo Religio

-

quem tomou hum terrive! accidcn- ío eftar já no ultimo tranfc, & a

te no meyo do caminho,& vendo-o ponto de dar o efpirito , &chegan-
o Santo daqucllc modo, le ccmpa. do-fc a cHccom muyta brandura

,

decco de feu mal , ôc rogou a Deos lhe diífe :

per clle, fendo fua oraçaô de tal Filho meu ^ vós fabeisotraba-

íruto, que alem de logo tornar em lho com que voíTos irmãos vem
íi, dahi em diante Ihenaõvinhaó agora do lavor, & a muyta pena,
osaccidentes fubitamcnte , como que lhes dará velarem jijto de vof-

antcscoftumavaó a virj ínasrtn- focorpoanoyte todafemrcpoufa-
tia-ostantoeípaço antes, quebaf- rcm, nem terem lugar para cantar

tava para íc lançar febre ht^ma ca- as Matinas com a folemnidade co»

mai òç recolher-íe donde efíava. £ íiumada
> portanto, para que vós

nâo duvido lhe alcançara o Santo tenhais nos olhos de JESU Chriílo

faudcperfeyta,fc entendera, que a nnais merecimentos , vos mando
enfermidade lhe não era deprovcy- em nome do próprio Senhor , que
to. Indo o Santo mais adiante, an. nãofalcfais, fenaô àhoradoOffi-

tes de chegar à Quinta para onde cio Divino, quando o Convento fc

hia, achcu grande multidão de po levantar ás Matinas*

vo, que lhe traziaó hum homem Padrcmeu(lherefpòndcoodo-
paralytico, natural de hum Lugar ente ) não fâhirey nunca do que me
chamado Mundevilla , para que mandardes, com tanto, que neí^a

xom luas oraçoens lhe déíTcm aU obediência me naõ faltem voíTas

gúm remédio ao mal que padecia

:

oraçoens. Dito ifto , íc foy o Smto
houve o Santo Abbade laílima de para o dormitório, & o Rcligiofo

fuamiícria, & fazendo humabrc. aguardou todo o rempo, quelhe
ve oração , o tocou com fuás mãos, foy mandado, & tangendo ás Ma-
& o mandou levantar em nome de tinas (que era a horj (inalada )dco

-
JESU Chrifto , & no próprio inf

.

íua alma ao Senhor , de tal modo,
-cante fe levantou , & foy faõ para que a hum mefmo tempo tangerão
fuacafa. E quando ànoytefctor- ofino para ocoro, & ataboapara

. liava para o Moíteyro,achou à Por- o defunto, como he coftume da

(faria hum moço furdo, & mudo, Otdcm. Chegou fc ncílc meyo
tempo
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tempo â profiíTaó dos CaVàlIc^ros» Águias , fituádo junto ào Rio T4
^uc convcítcra pot fuà otâçaõ J&t Vora , na Cortiatca que hoje chámáA

ptla cctvcja benta , aòs cjuacs feá íiios Beyrá > na parte, chucem tcm-

prcfiíTâc com muyio goftú feli ^ & po de Mouros fcnhorcavãoò^ Réys
de todo o Convento, affim pelas de Lamego. E porque á fundação

grandes moflras de Virtude, qUc dcftaCalahé digna de ferfabida^

dcraó no tempo de fua provação j começarc)^ fuá hiftoíiâ de teiupos

fon:o pela nobreza de fangUc, que mais ântigt)S« í*arà o que he de fá*

todos tinhãoj a quaí dado que ncs ber>qucosmuytos filhos qUeEU
olhos de L)cos fcja de pouco mo- Rey D.Ramiro de Lcao > o íegun.

ir.cnto psra fazer eleyçâô por ela do do nome , teve de íua feguntíá

dos homens , todavia he ouro lú • mulhcí , íoy hum dcties õ Infante

bre que parece muybemocfmaltc Albuaiet Pvamire^í (conforme ad
da virrude & parte que ajuda muy» Infante D. Pedro no íeu livro dáá

toafuíicrtar,&augmentaroeíiâ* gcr^çòsns) a quem os Mouros ór-

doReligioío. íjinanamcníe chamavão Ode, ò
fUiândclhencíTo Padre SaôBtr qual caiando com D* ElenaGodcsi

rardo fazendo o OíEcio coíiuma- filha de D* Godinho fcnhor da*Af-
do na Ordem > prrofcti^ou diante turias > houve à D. Traíbmiro AI-
do Convento , que todos aquelles boàZar , £( a D* Ermigio , ou Etmu
novamente profcífos havião de fet ron, que câfoutotn D.Dordia Ofo.

>\bbadcs,comoemcffeytoo fòraõ* rezi fiIhadeD*Oíorio VclofòGon'
E hum dcUcs , que foy homem de de de Cabreira , & neto também
mara vil hoíaíinccridàde, chamado do próprio Rey D. Ran^iro, dâ
Frcy Pedro , efíeve fcm fer cley to qual houVe Dé Thcdon Ramircz ^

muy tos ánnos > tanto, que já fc per- & D. Raufendo > primeytos infti»

dão as efperanças de fe cumprir tuidores de S. Pedro das Aguiasj

nclle a profecia do Santo, mas osquacsfeguitidoo cftyloquena-

quandomenosíembrâva, oclegé- quclle tempo tinhão os Grandes
tão os Monges de Godandia ^ Ab Senhores de Hefpanha, que era fa-

bâdiadafilhaça5deNovavaUc,cn- zetem conquiftas em terras dô
deelleeftavâ, quehe emSuevia) Mouròs,&ganhâremIhe Villàs,&;

per feu Abbade,& aílim fe cumprio Caílellos ,
que ficavâo para fua ge-

cm tudo a promeíTa de nòíío Padre ração , fe vieraõ d*entre Douro 6c

Sáo Bcrnardo,cujas palâvras foraõ Minho, ( onde o Infante Alboâzaií

fcmpre tidas por oráculo^ feu Avo fizera tanto em ârmas,quâ

^ ., lançara os Mouros da mayor parte

dáquella Comarca > & de Trás-los

CAPITULO Xlí. Montes, ;& com a melhor,& mais

gente de guerra que pudcraõ ajun.

Dafundaçao do Mõfleyrò Jé S.Pe" tar, vieraô conquiftar terras aO

dro das Águias, focaí fe algumas Reyno de Lamego , & pareccndo-

tmtiguidades notáveis , ér o prin* lhes,que com as poucas forças que

cipiodageraçaodosTavoraSé tinhaõlhcsfcriaidiíficultofaacon-

quifta por terras chás , onde foííe

PEIos annos de Chrifto de neccflario virem a batalha campal,

1

1

4,0. cm que as coufas pafTa» começarão a fazer guerra ao longo

vão em Vrança, fe reduzio á obfer. do Douro ,onde a grande afperezt

vancia ,& Ordem de Cifter o anti- dos fitios , & 3 fortificação de cada

go Mofteyro de Saõ Pedro das lugar^lhesdavaõ modo para com
pouca



pouca gcnte^^iicrrafazcrémuy' de que ficou norre de Cabris ao

tarcíiftcncia. E comoosC^avalley- Caftel o,& puvoaçaó que aili hou-

ros daquelíc tempo rodas íuas cou- vc depois. Daqui fahiao os Cacho
fascoiTjeçavaôdcDeo?5Ôç porDcos^ licos a correr terra de Mourcs ; &
á prímeyra que fizerí^òjfcy fundar como viíTem^ quea Villa de Pare»

huma Ermida cm louvor do ^pof- des era a de que mais damnorccc-

toloSaò Pedro, ondeouviaó MiOa, biaõ > aíTcntáraó que namanhãa de

& fc cp.comcndavaó a Dcosantes S, Joaõ, em que os Mouros vinhaõ

de fahirem a pelejar com os Mou- lavarfe ao Rio Távora, DRaufen-
tos. docommuytosCavaUcyros fepu.

Fizeraõ mais huma fortificação zcslem cmcilladavcftidosàMcu»

a modo de arrayaes,cGm febes teci» rifca , & fe fenhorcaíTem da Vilia ,

das, & terraplenadas
, donde rcba- como cm cífeyto fizeraõ , porque

tiaôojmpcto dos Mouros , divi» imaginando os que ficàraô ferem os

dindc-fc de tal mancyra , que cm próprios ícqs ^ lhes abrirão as por-

quanto hum dormia, &repoufaya, tas , & os noíTos fe aproveytà*

O outro com a lança cm punho pe« raô taó bem da occafiaõ
, que naô

Icjavacom es inimigos j & de tal dcyxáraó peíToa, que naô paíTaC*

roaneyraos atemorizarão, que fe fem a fio da efpjdai& dando volta

vicra6aretirar,&de>xarihcsater- fobre os que cftavaó no Rio def-

ra livre, pelo que determinou D. cuydadcs de tal fucccíío, fizeraõ

Thcdon , que para dar animo aos nelieso cftragoqucdeyxav ô fey-

Carholiços , & quebrar o coração to na ViUa : mas como cftcs eraõ

aos Bárbaros, feria bom cultivar todos gente cfcolhida, & vinhaã

a terra & fazer grangcarias nella , bem armados , & além diíto fora5

como gente, que a determinava ter íoccorridos de muyta gente , aílim

por fua , & dcyxalla à íu^ gemçaó da que fugira da Villa , como de
èz defcendencia; & para txempío outra que fe ajuntava d'outros lu'

dos mais, foycllcoprimcyro que gares , venderão as vidas taõ ca»

plantou hlim olival , & fez hun a tas , qu fc D. Thedon avifado da

Quinta, q ainda no tépo dagora íc rcfiftcncia grande q havia, naó fo.

chama a Grãja : mas como a Gemar- ra cm foccorro do irmaô , paíTáraõ

ca ao redor foífe povoada de Mou- osnoífos mal;maselle,queemna-

TOS j Ôítiveííem fortalezas donde dafaitava/azendop íTaroRioaos

fahiaõ aos molcílar , aíTeniáraô os feus, & elle lançando o cavallo a

dous irmãos , que feria bom fun» nado , fez divertir os Mouros da

dar huma^ onde tiveíFcm as mulhc - peleja ^ & alguns fe lhe oppuzcrao
fes , & meninos feguros , & pudef. na praya do no pelo naô dcyxarcm
fem luftentar algum cerco , fe lho palTar , de mancyra , que lhe con.

vic(fcmpôr,&bufcandofitiocon' vcyo pelejar nadando a cavallo, Sc

venícnte , o cfcolhèraó em huma de tal modo o íez , que a pezar dos
Rocha , que a natureza fortdleceo inimigos alcançou vitoria ; & para

no alto corn huma penedia compof- lembrança dcíia cmprcza , tomou
ta de maneyra, que com pouco tra • por armas as ondas do Rio Tavo«
balbo fizeraô hum CaílcIIo taô in- ra , & por timbre hum Del fim na-

cxpugnavcl, que era impcflivcl dando nellas , que he a infígnia ,

ganhallo por combatCi & defronte que hoje trazem feus deíccndcn-

emhum recoíloda terra fizeraõ tcs.

curracs para o gado que tr<iziaõ , Vendofe os dous irmãos vitorio»

tíc que a mayor parte eraõ cabras , fc s,& naó lhes confcntirido fcu ani-
h.['i. mõ
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mo eílar ociofos, fc foy D. The» Rauícndo ouve em fua mulhctp*
don conquiítar outras terras mais Sancha Mendez a D. Ramiro Pi*

mettidas no Reyno de Lamego

,

nhones > que fõy pay de D. Pedí*ò
^

onde fez huma Torre ^ que lhe fer* & D. Joaô Ramirez, os quaes fun-

via de Atalaya , que he a que hoje dàraó o Mofteyro no lugãí onde
vemos junto a S. Cofmado > &: oU hora cila , & lhe fizeraô a doaçaô

gum tanto abayXO junto ao Rio> feguiure*

que hoje fe chama Thcdo, derivan- Em nome do Padre , do Blhõ , ^ de

doo nome de D. Thcdoíi ; plantou Efptrito santo, ^men. Owvidc todos

^

olivacs> & cultivou a terra , & hó- & toda-Us gentes epra^oqutfi;^eraÕ

jc íe confcrVa alll huma povOaçaõ f
£>• Pedro Ramire;^^, Ó* D» João Mamh

que fe chama a Granja dc Thcco ye:;(^tambos irmãosfem/emhra por fii&*

por fcr Qiiinta íuaj & tantas gemi- fias filhos , d> por toda a gerafao que
kzas fez cm armas, que huma filha delíes defcender , ajjimpelos nadoS) cò»

dc Aiboa?ã Rey de Lamego, cha- hjúpelbspcr nafcer^ com vs Frades d&

mada Ardinia , fe namorou de fua 60.0 Pedro de Távora , &* os Frades de

fama em tanro cxccíTo ^ que nàõ SaÕPedroji:^eraõeJlepra;^opor/i y&>

podendo rcliííir à grande força do por todo^ los jeus fuccejfores , que depó»

amor , fc fahio em companhia dc fe lies vierem ^ com osfohedstosD.Pc»

humacolaça fua veftidaemtrajode dro Ramire:^^ú^ D.JoaÕ Ilamíre;^tpam

homem ^ (k depois dc ter caminha- ra em quanto o mundo durar,^men,af*

do algas dias por caminhos occul- fim feja. Firmàrat^Jepelas mãos , à^
tos, vcyo terá Ermida de S* Pedro heyjkrao fepor bejjo de boca § & os

.de que fallamos acima, onde cftava Frades pu;^€raõfuás mãos fobre os San,

hum Monge velho , & dc vida fan- tos Euangelhos , Ú^fobre o usíltar dê S^

tiíílma chamado GelaíiO , a quem Pedro ,que nunca elles Fradesfalece/m

defcobrio quem era j & o fim para fiem a nos^ nem a nofia geração^ô- tefi

que vinha* temunhamos ^d^ pofemos em à nofjà

Inftruhio-a Õ Satlto Monge nas cafatO com nofo Mofteyro tal prectfo^

coufasda Fé, & lhe àto agua do quefifor cego , uucoxo, ou gafoj oU

Bapti fmo , promettendolhe de fcí enfermo y oufe algum homem , ou hom

tcrccyro com o Capitão, para que mens^ que elles Frades o ajudem a
aretcbcííepor mulher tanto que manter^^feforemprt:^aÕjdevemnos

tornaíTe da conquifta em que atida- de tirar jou/e a algum , ou algunsar»

Va: mas Dcos que entende o fim derem as cafití^tem-nos de ajudar:&*
fif

das coufas melhor do que nós as for derrdncadode cafa, tem-node aju».

defejamos , pcrmittio , que Alboa» dar , &* qualquer que for defla, gera^

zã foubeíTe da filha, & lhe tiraíTc çao^fe lhespedir alguma coufa^devem^
a vida ; &j D. Thedon vindo vito- lha de dar , ú^ ajulalU , affim do ha'

riofo de huma jornada o aíTaltàraõ 'Vef , como do corpo , como de mancebos,

os Mouros ao paflar dc hum Rio , Ode beftas em quanto puderem : &*fe
onde ficou morto , fcm dcyxar dm forCierigo de/la linhagem , que queyra

lhos , tendo mudada a Ermida dc entrarem efle Mofieyro , &* merecer o

Saõ Pedro cm Mofteyro de Mon- fenhorio , de^vemliio de dar^Ú^ fe nao

gCS*D*Raufendo houve dc fua mu* merecer ofenhorioydevem^no de honrar^

Ihcr D» Orraca Aífonfo.ciflCO fi* ajfim como dous homens dos melhores a
lhos , que foraÔ D. Pedro Rauíen

.

fora o^bbade. E fefor leygo,ferà honn

do , Thedon Raufendo , Tharon rado com os melhorei leygos.E (evos de*

Raufcndo , Pinhon Raufendo , & mandarmos ajuda de paÕ, ou det/inljog

D. Elvira Raufenda» Dom Pinhon ou dfi)Aver, ou de Bey, ou de Vaca, ou

de
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de bt^la. , ún de gado , ddedefnolo de Pacoo ^ cjue he alem de Távora
i
&* a

daY^^ for eride ^'os dama fí Calai em Er^iedcja , O" a meya Fejtjueyra de

TavoYX , com 'Vinhas , tí^ ayi/OYes ,
&* Sanhoane , & v Cafai de uãnctanesf^

[oHtos I^ com terras ) KS^ cem Unhares

^

ieyjeis as mãos ao Sen hor Reyy ou Prin'

d?» comfontes | Ú^com juas entradas^ úpe (jue aterra tizer ,
que nos tire to»

t^ fahtdas ) O' pertenças hífcrmadas^ dososJobredttoshenSiC^ueaí^ósifòsdem

C^ comofarte feio fcuto dcs Mcnges , Jles , f, huma Bibíta ^ hum MiJJal , &*

C^Vem comGermelcs ^ CP" iem cem humOfficial^ Ú^humBreliario ^ &*

Porte:^elos^ Ó" (-Otn todo o Termo de SaÕ hum Euangelmio ,^ hum pfãlterio^

Pedro^ajfim Como deftende em Tafora^ Cí> Efifioleyre , Ú^ duas Zfefiimentds^

Ú^ daqttelía farte dalém de Papo , O* dons Cálices , hum de eftanho , outro de

da mayorfarte da Er vedofa. E eu Pe» frata^quatrofmus^dousgrãdesp^ dous

dro Mamireç^ beijey as mães a ElUey fequenos^ O^dous Mouros ^Ó" quatro

X>. fernandofeia Effinhoja, C^ por Bio hefias , tresmuares^O" humacavaUar^

Torto j Ò* fedi hum Porteyro ^(^ elle duas jugaàas de bôys, quatro afnos, C^

mo dfo^Ò^ andey com efte Poneyreponm duzentos mara^'ediS) quefu;^eraÕfa»

do marcos de redor da cerca do Mofteyn ra refa:^imento da Igreja ^ (^cafasf

ro^tP* eUi &* meu irmão fitamos a ^ com 'VinhaS y Ú^ em trabalhos do

Igreja de S* Pedro ,t^ as cafas ^0* as Mofteyrofefundarão , C^/é" edifcarão^

pinhas , ^procuramos o Aíofieyro com ^ rcfi;^erão tre:^entos maravedis en-

nojjo haz^er, ^ com noffa ajuda , &> trefaÕ^à^ 'Vinho^ antes que elles ti*

lhe demos livros 3 CS^^eflimentas^Ca-' 1/efemfao ^ nemi/inho, emcadahum
Meei» finos yÚ^ huma Bib/ia^ que nos anuo trinta maravedis* E Nos os Era»

cufiou cento Ó" cincaenta maratedis^ desde S. Pedro daS águias por A'w,

Xí^ lhe demos ametade de huma Pep- Ò" for todo^los noffosfucceffores. E^vós

cueyra em Sanhoaney^ em ^ncianes Fero Jiamire:^, &* João Ramire:^ j Ó*

hum Cafal com linhas , C^ terras ,
&* a toda 'vofiageração

,
que defois de i'ós

fertenfasyC^fii^emos todos efies bem^ 'Vierem , concedemos , d?* outorgamos

,

tJS;' outros muytoi que aqui nao jao ef' que com "o Príncipe, ou com o Jieyda

írííõs. terra tomedes todas ej^as coufas que[ao

E Nos os Tvadfi de SaÕ Pedro das cmeJlefra:^o, feoNÓs naÕqui:^ermos

tyáguias for Nos , C^ feios nofjos fuccefm guardar ^affim como nellefe contem. £
foresamsPeroíiamire:^^d^JóãoRa' *vós D, Pedro Ramire:^, d> V.JoaÕ

' tnire:^) tS^ a toda vofjageraçãofor nof" Ramire^ , t^ toda a voffageraçaÕjque

fijts mãos^ ^ pOr nojías cunjciencias a depois de "vosiier^ jefades bentos de

fortaleZamos,&* firmemente outorgai» Vcos Padre , &* deS. MariajuaMa»
tnos efle fra:^ ate o fim do mundo, dre , ^ de feus ^poftolos S . Pedro^t^

xAmen. Efe outros Erades nojfos fuccef» S, Pauloem efie mundo , e^ no outro^

fores -vierem ) ou viermos , que efle cavósfojíesos frimeyros Eundadores,

pra:^^ ou freyto romfer , ou tentar qui' ^ Governadores da Cafa de S. Pedro ,

:^remj fe faÕ malditos^& excommun* fatais de todos os hornetis do mundo , ^
gados , Cb* ferjuros , 0* trêdores, E vós ambos irmãos fii^fies o Mofteyro

q/os D Pedro Ramirei^yÚ^ D. João Ra» de S. Pedro, afjim como o Oleyrofa:^ a

mire:^fOU voJSos fiíhos ^ ou netos ^ ou ola ^CP* a/fim de vo/sos^vos do tempo

a/ofja geração defcendentes de vos , de dos Mouros% quando os Mouros eraÕ em
gràoemgrko, tomem tudo i^o que fe aquelle temfo acerca de Lamego ^^
contem nejie fra:^o ate o foftremeyro Jeus »/4v(>s ,^ feus Bi/avós

| porjí, /.

dinheyro,
f.

o Cafal de Távora, <ff* D^Thedon )t> D. Raufendo ^ efiesfo^

Germelosy &* Ponte:^los com todo o raÕ os primeyros homens hy^quetanchàm

Termo de S* Pedro , tomo defcende de rao arvores »& foy olival^ ^ /^^^-

rav
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rao htma Igreja pequena j & f^:^ào òò ^ & dcvia de fer Vicio dc q erh â

fogo útntYo 9 ó" tjÍ€i povoàmo aili pf l- trasladou ^ porque no modo de fuâ

meyru , c; fi:^€rao huma [ebe ante a nora, & nás pellòâs, que notíieâ

matadaSonJa, ó rnoraTaoaliicaerá por Governadores dá tcíra, mof»

tempo dos Mouros^ Ú^ ttnhaohurhcár ira fer fcyta antes do Conde D«
daj'íiisanteamata,& emquantúhum Henrique vir â Portugal j & â cfâ

comia, ooutrohta 'Velando^eraÕ ambos âindaque a computemos conforme
irmãos^ O- matafao os Mouros D'lhe<- 60 anno de Chrifto í he mu^to de-

dont & ficou t>, Baufettdo^ ^ ou» pois da vinda dO Conde, & ainda

^e cinco plhos
,
quatro vavoeHs ) ér hu» depois dele morto. Alèm dcílâ i"à-

ma fêmea )/. Pedro Raufendo ,Etvu feáo ve fcoefro mâís clafOí poí-

ra Raujenda^ ^ xhedon Raufendo^a* 9ue eíies primeyros Fundadotcs
Taran Raujendo^^ pinhom RaujeHdo^ fizeráõ eftc prazo em acabando âs

tS^dcfle Pinhom Raufendo fahiò i?4- oííicinasdo Mofteyro;& oCondô
miropinhcnest & defie RammPinho" D» Henrique muyto depois dcllc

nes fahiraÕ D, Pedro Ramir^:^^ & D, fundado, lhe confirmou cftadoa-

jfcao Ramire:^) que p:^rao 6. Pedro çãQ> & outta fque nós hojenâo

das águias. íeyto ofra^ de confirma^ tcmos ) dc D. ThcdOn, & D* Rau-
çao i y. dasKatendas de Julho , era de fendo , cm qUe os châmâ getação

Cefar de íi55- ahnos. Reinante em deIRcy Ramiro, dizendo: Per bo-

Portugal na farte de BtàgançO, D^Per- nam âònattouem D. ihedonis , ^ D,
não Mendes.E kquism^ de ta^vora MeM RauJ&ndi proles illuf^» Rege Ranimiri.

Careta >& hrnaó Garcia , ^ Maria A data dcílâ,hc na era de i lo i .poi?

Cufinha, Teflimunhas Fayoiernades, ondc fe Vè O erro manifeílo
, quc

Pedro Fernandes , Perb Mendes ^ Pe» hoUVC na trasladação do prazd
dro Monge ^ & £>. Juflt^ Gonçalo acimâ.SendòonovoMoftcyropó-
Soares , CP" Garcia Soares > Rodrigo VOadofe trasladarão a cllc OS ^r«
Rodrigues ^ Pedreannes > 6^ joaõ^yan" pOS de D. Thedon , & O. Raufen-
nes de Sánhòane, ^ V, Rodrigo de s, do,& falccêdo D» Joao Ramirez,ôc

Martinhoy ò' outr§s muytos^ O- os Se^ D. Pedro > fe ícpultára,õ ^\\\ como
ithores da terra , qUe o julgarão,

f.
D* cm Moftcyro de fua fundação. E

íernão Mendes ió V-fernãoGartiai hojc eftao fepultados na Câpctta

& Mem Garcia,& Garcia Soaresfif* mòr, á parte do Euangclho, cm hU-

t)s Frades dè S. Pedro das uUguias nota* roa fepultura liOVa , onde os man-
rady ò' firmemente confirmarão' dou trasladar Luis Alvares dc Ta-
E quero advertir aos Lcytores> vora dircy to fucccílor de fua Cafa

que a data dcfta doação ciià erra# com o Iccreyto ícguintc«

jíqpijazem D. Pedro Ramrez ,& í^- jfo^iÕ Ramirez Fundadores , e^
primeyros dotadores defle Mofleyro de S* Pedro das águias , & feus antecef*

fores D. Thedon » d^ D. Raufendo , qne no tempo que os Mouros occupavaÕ

efias partes de Lamego^ oslan çkrao fóra^ganhandolhes muytas terras , entre

as quaes forao humasjunto ao Rio Távora , de que hoje fao fènhoresfeus def*

tendentes j d^ donde tomarão por armas as ondas do mefmo Èio*

Os dcfccndcnrcS defies doUs Sé- cíiamão dos Catós j que antigãá

tíhorcs fc chamarão dé Távora, .* f• mente fe chamou o Caftcllo de Ta-

fim por ferem Scfthorcs dá Villâ vora, por cftar futidado íobre a

defle nome , como póí razaõ de feu corrente do próprio Rio. O pri*

loiaff^j^ue hc o C^f^dio, que hoje meyro que fe chamou de Távora j

rní> foy



188 LlV%OrE%CEl%0
foy D Joaõ Efícves de Távora, bif- tempo d'agora. Outra fcpuUura ef •

neto de humdclltís Senhores, & tá aparte da Epiítola com eíic le-

dahi por hrha ducyta le vcyo trcyro.

continuando a dcktncicnciaaté o

Jlí^uijãzomny wâgmfico Senhor Álvaro Pires de Távora ^ doConfelho

delRey , éf Senhor da Cafã de Távora, Fronteyro ,& Aicayde morde Min
randa do Douro , ctfja memoria, &feytosfe acharão nas Chronicas dê Por*

tvgd , & Cajiella , cr fe mandouJepultar nejla Capella de Sao Pedro das

jigmas , por fer Padroeyro perpetuo do dito Mojleyr o. E com ellejaz o mag-

nifico Senhor Pêro Lourenço de Tavoraleu filho primogénito^ que depois dd'

le fuccedeo na Cafade Távora ,^ em^u^rtudes, (^ feytos heróicos imitoufeu

pay, faleceo najua ydla do Mogadouro dia de todos os SS. era de 1474»

Outra fepultura chã eftà no me- tes , 8í rcccíios muy afpcros ;, mas
yo da Capclla mòr , onde jazem fe- todos cultivados de divcrfos arvc-

pultados muytos Senhores defta redos muy aprazíveis, & íaudofos

Caía, cujo Ictrcyro deyxo per aos olhos de quem contempla a dif-

brevidade. ferença de fua verdura , miíturada

com os rochedos da Serra- Tem
quaíi defronte huma Rocha de aU

CAPITULO XIIL tura cxcefliva , com a qual eníina o
entendimento a fe levantar à con'-

^ecomo o Moííeyro de Sao Pedro templaçaõdaglona j & ^s Águias

das Agmasfepafjou à Ordem de Reacs , que nella fazem feu ninho,

Cifter debayxo dafilhaçao de Sao [ & de que o Mofteyro tomou ío«

jfoad de Tarouca. brenome]nomaisa!tocumedefeu
voo , q fazem fcm apartar os olh( s

OMofteyro de S. Pcdrõ flore- do boi, eníinaô os contetr plativos

ceo naquellcs tempos anti- omodo quehaõdcierna pcrfevc-

gos , fendo de Monges de habito rança da mcdifaçaó daqueíia fonte

negro, em grande pcrfcyçaõ, & de lume eterno,

oblcrvancia regular, fci foy muy fa • Ajuda a tudo i{\ > hum rouco ,&
vorecido dos Rcys , & Príncipes faudoío rumor do Rio Tavora,cu-^

daqíiclle tempo, com doaçocns,& jas ondas quebradas napcnedialo-

címolas muy grandes , com os re- brc que leva fua corrente , cílaô

ditos das quaes fe luiientava bom com mudos gritos moíirando ao

numero de Religiofos muy dados animo aver hum bem , que na vida

à contemplação , & iníignes ncfta prcíente k pcííue com íaudadc , &
virtude entre todos os Monges na eterna confdcfcanlo. Oclima>òc

que cntaó havia no Reyno, porque ares da cerra íaótcmperadillimos,

alémdefuaprcfiíraô ferella, o íi- porq no inverno íentc pouco o ti-

tio , & commodidade do lugar,eftà gor dos frios & no veraõ as muytas

provocando os ânimos a le levan- fontc.^ de agua, & grande copij de

tarem a Deos. Efíà o Molkyro arvorcdoscomqueíeenfeytaatoí-

cdificado no meyo de duas Serras ca penedia daqucllas fragas > tem»

de grande altura,por entre as quaes pcraõ o rigor das calmas. As frutas

leva fua corrente o Rio Távora, laô em grande copia, &fuaviífimss

que poucas legoas abayxo fe mcttc ao goílo, O Rio abundante de va-

no Douro cercado fempre de mon* rios modos de pcyxe^ & tudoao
fim
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fim favorecido da natureza , falvo vay pela Fóz de Várzeas > ^ dahi
afcrventiadatcrra,qucpclosmon- pelo cabeço de Ervilhács, & dahi
tcs que tem parece aíperaàquclles, ao cabeço ái Gicfta, & dahi ao
qnc a confideraõ com olhos pouco cabeço de Furada , & dahi ao Paul
con errplativos. de Darri, a fiim como vay correndo

Ncftc lugar pois raõaccommo- a vca do ívio Douro atèa Foz de
dado a fcu intento viverão os San- Tavora , difcorrendo pela vca do
tos Monges muyto tempo pouco próprio Rio Távora^ até o Pouía-
lembrados do mundo, até que o douro do Souto covo, & dafjiaf-

CondeD. Henrique íoy Senhor de fim como vay ao cabeço do Frc-
Portugal , & tendo noticia d? per- mento , & dahi aguas vertentes do
fey çaô com que viviaô aqoclles cr- Couto para Ta ora , até entrar cm
vos de Dcos , os vifítou per fi meí- Campellp. /V qual herdade doamos,
mo j& lhes fez muytos favor.s,& concedemos, &encoutamos pelos

mercês particulares, confirmando- termos fobreditos, com todas fuas

lhes as terras que D.Thcdon & D. pertenças, ao fobrcdito lugâr^ pata

Raufcndo lhes dcraô , & dizendo que façaó delia tudo o que ilics pe-

na coifirmaçaó, queelles pòdiaô dirá vontade, de tal modo, que 'c

com luftiça dotarlhas, por quanto hoje em diante feja tirada de noífa

asconquUlàraô àcuftadefeufan- jurisdicçaô,^ entregue, & con-
guc,&vida, & os chama defc^n- firmada em poTe pacifica â fobre-

dentes delR cy Ramiro. R como a dta igreja à lionra de S. Bento /Vb •

devoção com que fe partiodefta badc. Por tanto queremos, que
Cafa, o incitaíTc a ter lembrança eftc cncouto feja firme > & cílavcl

delia, Ihestezoutradoaçaõ, que para todo fempre. E fe alguém de
hoje fe conferva no próprio Mof» noíTa geração, ou qualquer outra

tcyro, cujo teor emPortuguczhe peíToafe levantar com contuiiacia

o íeguinte. contra eílanoííaercrituraôt a qui-

Comecc-fe eíla cícritura cm no# zcr annullar, naó 1 he feja licito
. 5ç

mede Chrifto. Huo Conde D* além diíio feja maldito, &exom.
Henrique juntamfnte com minha mungado,&GomDataô,& Abirao

mulher a Ramha H. Thcreza , pro* padeça para fempre penas eternas
;

curando, & p:dindo mayor cie* & além diftoquantoufurpat,tanto

meneia de Dcos
,
porque mereça- pague , & reftitua em dobro aj fo.

mos alcançar digno truto^ & me» brcdito Mofleyro, comdezta'en*

zinhapita noíTas almas; portanto tos de prata ^ ametade dos quaes

fomos contentes de noíTa livre pagaráõ para vós jôcvoíFosfucccf*

vontade fazer huma carta de doa. lores, ficando fempre cila carta em
çaôj&teíhmunhoà Igreja de Sao fua inteyra força. Foy feyta eíta

Pedro das Águias, & à Virgem doação de cncouto, &teftamenro

Maria,& a todos os Santos , cu^ na era de iio^. Eu o Conde D*

jasreliq'i!as fcveneraõno próprio Henrique, & minha mulher a Rai.

Iug3r , dchuna noíTa herdade, que nha D. Thereza mandamos fazec

tçmos no lu^ar chamado Riba Ta- cita carra por noíTa :mrhoridide,&

vora ,& R.iba do Rio Torto. Pri- a confirmamos par no'Tas próprias

meyramente como fe divide por mãos. Henrique G nde. Thcreza

Campclli, & vay ter onde chamaô Rainha.

oPoufadourodcgallinhas,5cdâhi Além dcíladoâça5 dadi na era \ ^
pelo cabeço de Paradela, & daqui dcCeíar iioj.qucfaó loóf.annos ^
oclo cabeço de Acira,ôc dahi como doNaícimcntodcChrifto,tcmou- ^ooj.

Bb trás
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tras muitas de pcííoas particulares, Abbade Joaó Cerita y que íc achou

qucde^xodc pôr, aííim por na5 prcfcntc em Saó Joaõ de Tarouca

,

darem miiyto luftre à hiftoria , co- & comunicando ambos cíie nego*

mo por naócaufar feitio aos Ley- cio, & âmaneyracomqucfedana
ti)res;&dcyxandocíias, & muy» à execução, a kncàraõ ,

qucoAb»
tas outras dos RcysPortuguezes> bade D. Mendo fe tornaíTc a feu

concedidas pelo difcurfo do tem- Moflcyro ^ & rrataíTe brandamente

po, tornemos ao fio da hiftoria^di- o cafo com alguns Religiofos zn*

zendo
;,
que paíTados alguns annos ciaòs , cm que fentiíTe vontade , &

depois do Conde D. Henrique , ôç dcfcjo de vida perfeyra,& tendo-os

os Senhores da honra de Távora inclinados à Tua pane , feria facil

terçai favorecido o Mofteyro de provocar os mais ao mefmo inten-

Saò Pedro com mercês geracs, & to :& partindo- fc com eíla refolu»

part culares,& faccedédo no Eíia» çaí , íoy Deos fervido, que com
do de Portugal ElRey D. AíFonfo menos trabalho do que cuydàrâ

Hennquez , em cujo tempo vieraô ( favorecido como fe pôde crer das

a Portugal os Monges de Ciíl.r, oraçoens do Abbade Cerita, 6c

que fundarão S. Joaó de Tarojca

,

dos Religiofos de S. Joaô de Ta«
como a fama de fua virtude, & o- rouca,; trouxe amayor parte do
bras maravilhofastrouxeíTeagen. Con;entoao que quítia, & (em
teefpantaia, & fefallaífe nclles, nenhuma rcíiílencia,foraóconten«

como em homens cahidos do Cco tesde aceytar a nova reformação

para remedi do mundo , D. Msn» de Cifter, com ranto, que clle ficaf*

doAbbade de S.Pídro das Águias, íc por feu Abbade do modo que
querendo ver com íeus olhos ho até cntaô fora , & vicííem fós quaií

mcnstaó venerados de todos , fe tro Religiofos de S. foaó para oá

íoy ao Moíleyrode S. Joaó, onde inftruirnasceremonias, & modo
achoum isquevcrm Angclica vi- de proceder , que fereque-ia. Naò
da de íeus primeyros fundadores

,

fe pode encarecer o goíio efpiru

do que a fama lhe reprcíentàra, & tual, que o Abbade teve com ciU
detendo fe com ellcs alguns dias

,

boa repofta de feus fubditos , aos

vionasceremonias, & modo de quaes dco mil louvores, & agra Je*

pr ceder quam conformes vi- cimétosportaõfantospr poíitosj

viaó cm tudo com o texto da Re- & naô querendo perder t^mpo , ef»

gra de noíTo Padre Saó Bento, & crevco efta hreve carta ao Abbade
quanta ventagcmfaziaó aos Mon- Joaó Cerita, que em fua brevidade

gcs de fua cala , que com as rique- & íimplez eítylo , moflra huns lon-

zas,&mercés,qucosPrincipcs,& gesdo gofto, com que foy cfcri»

peíloas devotas lhes tmhaõdado, ta*

fe hiaó relaxando cida hora mais Mendus^bba , Utus in Domino ,

de feu rigor ant igo. E como oAb

'

fcribo vobis ^l?ha Joannes Cerita , mer»

bade era homem zelofo , & grande ces Domini Je\u chnfti , </«? meosfi-
fcrvo de Deos , defejoío da íaiva. Ltosjám habet ad fe , ^olunt ejjt- ftcut

çaõdas almas de feus fubditos, ^vos ,cHmtdicondittone ^^uoi fem^r
CUydou comíigo , q nenhum modo ^AbbAtii^mfu^erfuum MOnaftermm^
podia ter melhor para remédio de i/eniAnt quatuor de ^obis , ut nos fa*
lua tibeza , que reduzillos áquella ciantftcut vos, vos venitefecum , &
nova reformação , onde a virtude doccbitif » quia nos paratifumns ut fx»
andava tantocm feu ponto. Favo- ãamus voluntatem Dei , &* vtvamus
rccco muyto fua dctcttninaçaõ o in rigore Saníix Reguíée , nosfperamus
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if^lHe 'V niahs VeUs cum "Vobis , ^ ligiõros,&* feu Abbadc, a qum
çumnobh ^men» ín ílr^râó â cârtadc cafida ic^, eiti

Quer dizer. que íe contcni os Eíiatutos, & cc-

Hu Mendo Abbadc, alegre no íenionías faodarnccacsdeftaCofi-
Scnhcf, tfcrcvoâvòs Ahbadcjoaõ gfcgâçaôdeCiíkr,&lhclefaÔ0u*
Ccritaa mcrcédcnoíTo Senhor Jc- trás Conílitu«çõcsfcytâs ncsCâ.
íuChníio, que jàrccolhco para íi pitulosgcracsdaOrdcm^fde que
njcus filhos i querem viver domo fe fará mençaôna íegunda , & tef-

do qvôs viveis, com tal condição ccyra parte defta obra,^ & âchan-
quefcjaeu fempre Abbade dcltc do-os promptos para cumprirem
]Vío'^cyrOjôc venhaô quatro de vós tudo, lhes laçàraô o habito de Cif-
para nos cnfinarcm voíFomodo de ter

, &rôsadmittirâòáfilhaçaô de
vida. Vòs vinde com clles , & cn S Joaò de Tarouca , aos quatorze
finamos heis

,
porque nôscftamos dias do mezdc junho do anno de

promprcs a fazer a vontade de Chnftodc ii^ç.dcfdeoqual tem- *

Deo.S;, & viver no rigor da Santa po até ô prcfcnte perfcverou na
^^^^

Regra: icamosefperando por vof- própria reformação de Cifter, com *Í4J«
ia vinda : teja Ocos comvofco , òc muyta Virtude , & exemplo dos
ccmnoícr. Aitien* Rcligioíos, que alli cem vívido^
Em reporta dcfta carta lhe cf. aindaqucncsbéstemporaes tenha

crcvco o Abbade Joaó outra na padecido grandes perdas. Confer-
fórma fcguiritc, de aíTás melhor Vi-featéoprefencecíleMofteyro
cfíy lo, & modo de fallar. de Saó Pedro das Aguias nas mof-

Alendo ^bhati Sanili Petri de ui' trás dt* fua primeyra antiguidade ,

quH'ts,y€anr>esCentaUtínãínDomit^ &na jurifdiça6lípifcopaI,quetcrti

no»L<£tatuS futn in his^cjUtefcripta fttnt cm fcUS COUtOS ,onde ós Abbàdes
mihi yc^uiÁ fer ea in dbmum Domini pòemProviforeS.VigariôS gcracs,

ihtmu-» Omniajciuá: ftrib'ts,adimpltbo, Òí Efcrivâcs, McyrÍnhos,&toJ<. ii

Ó' tam fjÇo, quam relicjui fratres nof- OS mais Officiaes neceíTarios à Di-
tri inftrutiuYi "Vos in BcH^tcnis doeu» gnidade dc Blfpo» Mas Vejo pedií?

irenta profiàfíemur, ínterim orate pro aos efcrupulofos de Coufas antigiS,

Kvbis, 5c àquelles que nafcéraó com hu-
A Dom Mendo Abbade de Sâb mordccenfurar ô que menos cn-

Pedrodas AguiaSjJoaôCeritâde- tendcm,provadc tudo o que tenho
ftja contentamento em o Senhoré cícrito, dizendo

,
que naó bafta a

Alcgreymenas coufas que me fo authoridadc própria, fem allcga-

raôcfcritas , porque por meyodeU çaôbaílante,paraqucfcvciaapou*

Ias iremos á me rada do Senhoré ca duvida com que fc ha dc dar fé

Tudo o que me cfcrev-is darey á ao que tenho dito: aos quaes fatis-

cxecuçaõ^&aflimcucomoõsmais faço com a fundação deftc Moí^
noíTos irmaós vos iremos inllruir tcyro, efcritademaficmlivrodas
nos prcccytosdaReligi ô. Entre- memorias antigas , & relações da
tanto nos cncomenday ao Senhor, fundação dos Moíieyros da Or-

Poucosdias depois deOa carta dcm deCillcr, quehacmPortil.
fc partioo Abbade Joaó Cerita pa. gal>onde tratando dcHe Moltcyro

raS- Pedro das Águias, levando com feu antigo, &groírcyrocfty!o

comíigo quatro Religiofos de Saô pocmeltas palavras»

Joaídc Tarouca: os quaes foraõ Moftafiefitttnde^cjuilhiórdiniseft

recebi os com grande alegria , & Santtl Benedifíi ,fa6Ífí in temfote an»

contcntamcntp eípintual dos Re- tiquo aprcs CafieLliím de Cabris , quod

fib ij fecertént
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fecerunt âcminui ihedon .

0- dominas

Maufen do)froles nobiit.s Bíg'i Hamrni'

rif cjfii 'VíTierunt adganfum de Majt*

ris f G^ Dcmmus Raufendo fo^ulavit

locam Raufendi:^) ^ O. Tmdonfeàt

muita beiía, Ú^^rdin^a filia Âlboa-

:^an Rex Lameca ^tr fi^um amorem

a;entt ad illum cum foron de la£ie y&
incidtt in ^hhíitem Ct Ufius , ^feòt
tilam chrijlianam , Jed fateV licnit

abfconditè , fuffcca i it tilam j C^ D. Dã fnorte do Fnpa Lucio,& da ele)

O mais confia das cfcrituraSjlt

carcus que puz , cUia relação achcy

no próprio lugar apontado , oadc

o.sduvidoíosas pòdeinvtr, tendo

algum efcrupulo do que íe aqui cf»

crc/c.

CAPITULO XIV.

Thcdon cum id fcitijjct fer Paulum

JHodcrkiSipropter iUí!m ntn cjHi/odeinde

cafarc) & dieSanSii Joannischrijiia-.

m fecerunt ^anfs de Paredes faBi

MaurifCS^V ihedonadjwvai/it iilos

u/que i>'tícríintin.,tandoJufer jln^^ium

Tavara, Ifie mutavit Monafi rium-

de uno loco in aliiim, Efus anima ft
cumVeo»

Quer dizer.

çaó de Eugénio IIL Mongs de

Ciaraval , á' ^o^no ElRey de

fran ça à ^tifianciafuay éf de noffo

padre Sàò Bernardo tomou a

Cruz para ir pejfoalmente aje»

rufálemé

NO fim do pr:^prioannodc .

114.5. ^í" ^^^ oMoUcyro ^^"^

úc baó Pedro dis Águias fc redu- 1 1 4^«

O Moíicvro de Saó Pedro das zio à reformação de Cificr;, ou no
Águias he da Ordem de S. Bento, principio do de 46. conforme a

y^,joniiis

fey10 cm tempo antigo , junto ao conta de Platina; ciiando noíTo Pa. bowZu ,

Caftcllo Idos Cabris , o qual fun- drcSaó Bernardo convalefccndo decad.i.

dâra. D. Thedc n, & D.Raufendo cm Claraval, com animo decoiui- lihefi;

defccndcntes do nobre Rcy D. Ra- nuar^cmtciidoíaude, com apre- 1. s-cij.

miro , que vieraõ â ccnquilia dos gaçaô da Cruzada , conforme lhe ^^^^^^
Mouros j Sc D Raufendo povoou mandara o Summo Pontífice 1 1;» cmome-'

o Lugar de Rcfcndc, &D.The- ciolí.^uâdoveyoomczdc Mayo, ii«'icie-

donfez, tandcsconquiftâs^&Ar- teve novas de fua morte i com as ^noiltV.

diniafílhâce AlboazanRcy deLa- quací. fc entreteve , ate ver que n pauiu.^E

mego vencida de ftu amor , o veyo lhe fucccdja no Pontificado , para
^'^11"^!,'^^;

buf^ar comhuma Collaçi íua, ôí conforme a iílo tratar com mais, chroinJi

encontrando com o AbbadeGcla- ou menos calor a mattriadofoc» ^'^^^

Rob.r.u;>

iio, cllc a fez Chriítaa ; mas íeu corro j mas naôíc dilatarão muyto g^L ^,
pay vcyo cfcondidamentc, & afo- as efpefanças , porque dahiapou m -n.. La.

gc u-ai& fendo D.Thcdon íabcdor cos dias foy av ifaclo,como de voto ^"^'í i"'J*

d fio por relação de Paulo Rodri- comn?.um do Collcgio dos Car- iau,,^',;

gucs, per anror delia naó quiz mais dcacs , íahira cleyto em Pontifice ^^y-'^

cí.far. Depois diflo em dia dcSaò fcu difcipulo Fr. Bernardo, que
s!^/',''^?!*

Joaó torrarão os Chriflâos de Ca- cllemancjárapor Abbade do Mof- dl.

brisao Lugardc Paredes, vcflidos tcyro de Santo AnaOa! o, de cu;a .^'''' -»^

csji habito de Mouros , & vcyo D. eleyçaõ le alegrou o Sar.co Abba bv,au"íus

Thedonemftufoccorro^&osaju- de, ^uanio a opcrr unidade das ^-^'^^ vii.

dou até ^ encerem , paíTandoo Rio ccuías , & bem ccmmum da Chiií
','J.^

*'"^'

Tavcra a nado. Eítc mudou o tandadcopediaó: entendendo da Gaufh-

Moftcryro do primeyro lugar para virfudc , & prudência do Papa no ''"^

o fegun^p,, f^ia alma cíleja com va'mcnte clcyto, que governaria o
'''^-»''^'

Dcos. Eliado Ecclcfiâiiico, conforme ao

temor
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temor de Dcos, & bem do povo vendo o Santo a in-portânciâda
Cathoíico. caio, íobfe que trabalhava haviâ

Foy nuy fcIcmrizadaemFrsn- mujtoítrrp , fc partio logo pára
çaanovadeftaelcyçaõpor rcípey- Troes, onde ElRcy deFranç^i fe

IO de rcíío Padre Sa6 Bernardo.^ qu zvcrcomclle, ác p-^íTando pdt
peia gr.nde devcçaõ, que todos hunia ViilâehâíDadaCoUnCí Ter-
tir.h.è à Ordem de Cilter,&aíTim mo daCidadcde Anícrra, Ihevíe*

os parabéns do Pontificado, todcs raó pedir remédio para humamu^
fc davaõ ao Santo Abbade , como Ihcr > que eíiava dç parto haviá

a quem. havia mai s de tocar o gofto ir^uy to«» dias, pelcjandp entre vida,

de ver hum dílcipulo feu em taõ & morre , cun) as difíiculdádes de
grande Dignidade. ElRcy Luís ícu mal,& benzendo o Santo hu-
mandou por íuas cartas declarar ma pouca de agua jíha mandou lé*

ao Santo o particular goíto , que Var , & coít* ciía o remédio que cf-

tivera , pcdindclhc, quefeviíTim perava: porque no iníiantc que â

amb s, para tomarem aíTento na íjcbccfoy íillumiada^ ^ livre de
jornada da Terra Santa, onde era todo o perigo*

iTiUy pc ííivel j que paíTaflc em pcí- Neíla própria jornada lhe fahiô

foa : & naò íó avifou difto ao Santo, muyta gente ao caminho com va-

rras ao prcprio Papa mandou par* fosdeagua, & ceílos depaócozi»
ticularesEn;b3yxadcrcs,aílÍmpa- do, p ra queobcnzeíTe, Tabendo
ra jhe dar a obediência devsda , c;;- que tudo ifto tinha virtude para

mo para lhe pedir, qucmandaííe íárar de varias enfermidades: o
Cruzada ao Reyno de Françajpor- que vendohum Clérigo pornome
<5ue osintercírcsd*almamovtíítm Gerardo, natural decerto Lugar
CS ânimos da gente araõtcmcr os chamadoClameci, começou amo-
perigos do corpo , & paííarcm a Jc« íar da devoção das peíToas , & dos
rulalem , com a vontade que o ne- niilagres , que contavão do Santo,

gocio pedia» dizendo aos que ohiaòver, que
Alegre nova foy p?.ra Eugénio tíycíremÍ!Z03&naôgaiiâírcnitem-

01! vir a en bayxada , & petição di U po cmi deípropofítos : mas os íeus

Rcy acompanhada com c rtas de ínecuíiáraõ tão caros, que toma-
ítu Mcftre S. Bernardo, a quem do de huma febre repentina, feVio

commcttco a execução, & oí-dfm em termos tão perigoros, quecL
dcfte negocio, encomendandcihe les lhes dcraó entendimento para

com palavras muy encarecidas, conheccro mal que fizera, & man-
<3uc trabalhaíTe niílo como em dando-fe levar ao Santo aííim dó-

coufa , de que pendia o bem , hcn- ente como eftava , o achou na Ci-
ra,& quietação univcrfal da Chri- dadede Anfcrra, onde com lagrí-

ftandadc. E alem deíias Bulias, mas, & arrependimento, alcançou

quevinhsô faraoReynode Fran* a faude, de que antes 2ombava,
ca, lhe mardou outras para o Im Chegou o Santo a Troes, onde EU
perio de Alemanha , rogandolhe, Rey e(hva , do qual foy recebido

que naò receaííc es trabalhos do com fumma veneração, mandando
caminho , nem dey xaile de fe ver aos Grandes da Corte, &' ao InfJi.

com Contado Rey dos Romanos, te D. Henrique feu irmão [ que
&comosmais Principesdolmpe- depois foy Monge de Claraval J
rio, & pcríuadillos ao mcímo in que o fahifTem a receber grande eí-

tento , que tinha ElRey de França, paço fora da Cidade , & o próprio

Chegadas as Bulias a Claraval , ôc Rey o cílcvc aguardando à primey-

Bb iij tá
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ra porta dos Paços , 5»' fca: grande poíico da cmpreza , que naõ houve
iníiácia , porque lhe lançàtTc: a ben» aninio , a quem naò movclíc , nem
çaô , tendo em toio tile tcn)po a vontade, que dcy xaile de confor»

cabeça defcuberta, aié que o S. nto mar com a delRey : & explicando

movido de lua devoção; & rogos depois as Builas do Papa, & as

lha lançou. ind'j|gcncias que nellas íe concc-

Dcpoisdifto tratarãocm publi- diaò aos que com animo prompto^

cOj&fecrt to muy tascou las tocan- & velcíodoíerviçode Deos
,
qui-

tes á jornada de Jcrufalcn),nâôaca- zcílempaííaremfoccorro da Ter*

bando de fe dticrminar em nada, ra Sanca; a^abcu ác aballar os ou.

até ferem juntos alguns Senhores vintes , Ôc conítrangellos a dar vo-

France;ci>, que MRey tinha man- zes, pedindo que os aceytaOepor

dado chamar, & vindes clles, fc SoldadosdeChrilloAlhesdéíreo

começou deporem coníeiho a ida íinal da Cruz, para gozarem da«

dclRey , íobre a qual houve opi- qucllcs favores,

nioens diverias, atè que cUe pu- AcabandoopovodeaquictarcS
blicamcnícdiííc^que fuadetcrmi» Vezes > fe poz ElRey de geolhos

naçaó era fazer aonclle íoccorro diante de noífo P.S» Bernardo , &
cmptíToajpor mitarozelo.&pic- com grandes mcíiras de devoção,

dadedosancigoii Reys de Françi, accytou de fuás mãos o final da

de cujo tronco procedia , os quaes Cruz , fcyra de ícda vermelha , &
nunca íaltàraò com fcus vaíTalJos, bordado de fio de ouro .• & com el-

& peífcas aos perigos da Igreja lenopcytofechcgouahum Alrar,

Catholica , accrclceniando, que que eíiava no próprio thcatro, &
agraJcceria com mercês , & favo- pcílâs as mãos no Calvário de hu«

res particulares a vontade daqucl- ma de vota liravcmdcChriíiocru*

les que lhe quizeíicm ftrcompa* ciííc£do,quea!licíiâva,fe offcrc-

nhcyrosnaqueílaiornadaiôç depois ceop' rfcuCavalleyro^&promct-

dc vários debates, & altere açocns teo de paflar Ultramar, adefen»

havidas ncfta matéria , Ic cíícrecèi der a Terra, cm que obrara a falva-

raó muyios Senhores afeguirpef- çaô do género humano. Acabada

foalmentcíuabandcyra,comamais cfía devota ceremonia delRey , &
gente que cada hum dellcs pudcíTc fcntados elíe , & o Santo Abbadc

tirar de fuás terras. juntodo Aitar,deraó asCruzesa
ReíolutosemConfelho fecrcto muyios Duques, Condes, Mar-

ncfta determinação , fe aíTmou dia quezcs , & outros Senhores de ti-

p.ra em publico fe pregar a Cruza* tulo,que alliefiavaoprefentcs,o

da, & ElRey cm companhia dos exemplo dos quaes levou em pos

Grandes de fua Corte tomar o íinal íi tanta gente , que naõ baíiàraõ as

daCruzdasmáos do Santo Abba- Cruzes que havia fcytas para to-

de ; & conno a muyta copia de gente dos :& o Santo inflamraado com o
naõ défle lugar a fe fazer eíta cere- fervor , & ^gofío de ver aquclla de-

monia dentro na Igreja , armou-fc voçaô,ccmeçou com húas tifouras

no mcyo de hum campo capaz do a cortar o mantéo • que tinha cu-

povo que havia, humtheatro de berto,&afa2er delle Cruzes para

madeyra, cubcrto de ricos panos daraopovojmasoDuqus dcGaí^
de feda, onde fubiraó ElRey ,& cunha, que alli cíhvaveftjdo de

noíTo Padre Saó Bernardo ,& dalli huma rica Opa de efcarlata guarnc-

fez o Santo hum Sermaõ ao povo, cida com tranças de ouro, atirou

taó eloquente , ôç devoto, & a pro- de fua jfcflba , & a dco a N^ P. S.

Bcr-
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Bernardo, dizendo j que âquellá decõnrarde Ilheícas > & d'õuttos

cor era mais a propolito^ & delia íc Hiítcríaciores j me ícgundò ã or •

podiâò fazer mais Cruzes > & dcy« derii dos annos aflirmaô^quc jà hcf-

xandolha da mão > tomcU em íaiis- te tempo era o Emjpcradòr partidd

íaçaó o mar.téo cortaco , que fcm- para Jeruíaícm > pOrque hifto figô

prctevc poríingularreliquia.Aca» a õrd cm. ôt contado livro dos mi*

badá a íolcmxnidade daquelle ado, lagrcstienollo Padre Saò Bernar*

& continuando o Santocom íuas do, que íc ccnfcrva ciii Claraval

prégaçôcns^ fe ajuntou hum nu* comos antios, mezes ,& dias , êiii

irjcro cxccfíivo de gente*, para pro- que cada hum delles fuccedia ^ ef*

vimcnio , ôc ordem da qual íe aíTcn- crito pclt s iLtfoios RGiigiofoSjquc

tou cm Ccníeiho; que a ida dcU o acompanhaváô. Nem deyxa de

Rcy íc dificriííc para oannoíe^ fíguir a própria r depois de térrea

guintc. O que vííto por o Santo > ícrido muy i âs ) Pcro Mexia ttn fua

Icm perdoar aos trabalhos do cor. hiltoua Imperial* Tomada pois ef*

po,icpozlo^o ao caminho para o ta falva para íeguir a hiíiorià nâ

Império de Alemanha / defejando forma que tenho começado,& lor-

de acabar com ElRcy de Romanos> nando ao Santo Abbade , que hia

que íc partiíTe juntamente com o caminhando por Alemanha, diz o
de F rança , crendo , que com dous livro cm que fallcy , que paílando

poderes taò grandes fc rcftaura- por huma Villa chamada Hcte-

riaó facilmente os damnos da Teí

.

nhcm > allumlou hum homem > que

ra Santa. havia dez 2nnos>que perdera a Vif-

Comefte propoííto fepartiodc ta, íócomlhclançarabençaô; Ôt

França, levando feu cammho di- no próprio dia em outro lugar cha»

reyto pelo Ducado de Lorena,com mado Quipenhim^ íárou outros

icnçaó de Vifiiar íua filha cípiri^ dous, pondolhcs as mãos febre oâ

rual , a Duqueza daquclle EíladOj olhoS»

que convertera os tempos atraz^ôç Nodiafcguinte, que foy humâ
achando-a firme cmfeu íantopro- fcgunda fcyra, acabando c Santo
pofitOj proíeguio o caminhoque de dizer Miíra> reílituhio diante

levava, km lhe acontecer coufi* de todo o povo a viíla a humho*
digna tíc ncrar , até que pafiâíico mem Velho > que hâvia muytos an-

pela Villa de Xalmes, que hc júco a nos a perdera por certa cnfermida-

Cidade de Toul , entre outras cou- de , & como era muy conhccidO;&

fas , que lhe apreíentàraõ para !an íeu mal vtílo em t^nto eípaço de

çar fua bençaó , foy huma delias tempo, foy cfte milagre muy ceíe-

humcaldeyraô de metal cheyo de br^do por todos os queoviraõ.

agua , íobre a qual tanto que ícz o Na terça feyra , entrando na VilU
finai da Cruz , foy no próprio inf- de Frisburg , lhe levou huma mu-
tantc tornada cm vinho degcllo, Ihcr nobre hum menino de pouca

& fabor maravilhofo , & fendo rc. idade , cego de tcdo^ pcdindolhe íe

partido por divcrías partes, (cz compadcctflTedefuainnoccncia^Ôc

Dtos nos que o beberão milagres lhe alcançaífe remédio, como fazia

evideniillimos. aos mais :movec-íc o Santo àlafti.

Entrou o Santo noBifpado de ma das lagrimas da m.ay , & da cc-

Conftancia , que he do Império gucyradofilho, &fa::endcIheoíí-

Anno ^cAlemanha,noprimcyroDomin. nalda Cruz fobrc os olhos, ficou

godo Advento do anno de lí 46. pcrfeytamcntc íaô.No próprio dia>
H40, i^çjn j^Qya aosLcytorcsoenylo & lugar allumiou huma mulher ce.
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ga , éto faude a quatro mancos,& homem , que por certa enfcrmida»

indifeytieu huma niáo Icca a huma de naó podia mover a cabeça para

nioça> que íe poz danfcdcllede ncnhvma parte j& n^ própria Vil-

geolhos; pedindolhc rcmcdio com Ia o iia fcguintc ( que foy o ícgun»

fnuytas lagrimas* Dctevc-ícnoíTo do Domingo do Advento) deo

Padre Saõ Bernardo ncíie povo, faude a crés mancos, &^ahummo-
prégando «Cruzada, au.daquenaõ ço , & a huma mulher tolhida daS

fazia muyto fruto na gente rica,& mãos. remediou mais a hum ho»

podcroía, a quemaidaCeJcruía- mem furiofo, fò com lhe pôr as

Icm era mais fácil, & recorrendo mãos fobrc acab ça, & foy tanto

àoraçaô negociou taò bem com o numero dos t nfermo? i, que con-

Deos, qos maiscbftinados fclhc corrco atocarlhcohabito, que o
vicraõ oíícrccv r, & tomàraó de fua Cura de Sequim teftcf nunhou, que

n:!âò o final da Cruz. Depois difto depois dclle p rtido h z lhe aprcfen-

íárou duas mui crcs mancas, hum tàraõdezpefloas, em ire cegos, &
homemcego,& tre pcíToas, que mancos ^ que naquellc dia a cançà-

tinhaò as mãos fecas , & de todo raô faudc ^ fó com íe chegar a cllc ,

incapazes para fazer coufa algu- afora os que íabidamf :nte hiaõíaos

ma : & partindo-fe o Santo da V il- à viíia de todo o pov o»

la,íóc. mofir.a!daCruz,reftitu- . ..r;- ^..

hioa viiiaahusrihomemvelho, Ôc
'

cego , que lhe fahio ao encontro

:

CAPITULO XV.
no lugar de Crocigucmailumiou
hummoçocego^&reftituhioofcn- Como no(fo Padre Soo Bernardo fe

tido perdido a duas mulheres fur. foy ver com Cmrado Rey de Ro»
das:ôcni Villadeíntercíimfárou tnmosy&opnfuadioatomarofi^
duas pciToas mancas, hum moço nal da Cruz para ir ajertifalem,

furdo , & mudo de fcu nt^fcimento: & dos miUigresquefez ate dia de
trcscegos jhumparalyticoj&hu. Natal
mamaõíccada todo. No próprio

caminho, à p.íTagem de hum rio, CJ Ab:i3do o valerofo Conrado cm^u
que corre junto da Vil la de Islicu, 13 Rey de Romanos, a vinda de

j^^^^^f
^

rcítituhioavifta a hun a mulher, noíTo Padre Saõ Bernardo,& o fer- ucnúZl

que cegara havia quatro annos^ôc a vor com ^que vinha pregando a ^^"""s

outra 3 que nafcèra com huma maó Cruzada pdas terras do Império, cern"

fc- a ,& morta , lhe deo íaude , com & tendo jà p»or Correyos do Papa Mexia m
Ihefazeroíinal da Cruz n. s ner» Eugénio avifa da pertenfaõ que '"f/^-"-

vos. & as artérias fecas. Na Cidade trazia, que era, naô fe partir de ilhtíia«!

de Baila, acabando o Santo de pré» Alcmânha,aié ciar ordem a eftajor íi.cn.

gar so povo, & de partir as Cru- nada ; movido tanto do amor , & dróli^Lé.

zcs pelos que haviaó de ir a Jerufa» devoção, que tinha ao Santo,como

icm , làrou huma mulher muda , & das palavras , com que o Pontífice

hum homem manco , & fez outros lho encomendava, !c veyo cm fua

muy tos milagres, queporagran- bufcaap Lugar de Sequim, ondeo
de frequência, & concurío da gen- ach u occupado cm leu ordinário

te , fe naô puderaô notar. cxercicio de pregar ,& fazer mila-

Aodiafeguinte,quefoySabba' grés; & fendo o Santo aviíado da

do, cm Ranucl deo laudc a hum vinda do Emperador, fe poz a ca-

manco: & na Villa de Sequim por vallo, acompanhado de muytagen-

virtudc de fua bençaó fárou hum tCKÍlimdaicrrá^ como de partes

remo*
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rcirotasj, que por ouvir a palavra mem vãíeroío nâs foiças docor-
dcDcOh, & verem as maravilhas pQí masiT:uy fraco nãs daFéj d
qucobravaporíeusmcriros, craó quaJ títrahia ordinariamente dd
alli vindos ,& como tivcflc andado ncílõ V-Áútt SâõBcrnardòiftiofân=

pou.omaisdcnicyálcgoa ,cncon- do de feus milagres, éiblasfcmân*

trando com a gente do Empcra- do dá prégâçâô da Cruârâdâ , ácdâ
dor, & tendo vifíadcllc, íc apeou períuaíaô, <\\xt fazia aos Grandes
do C a t' aliocm que vinha^por hon- do ímpcrio lobrc a jornada de Je-
ra da Mâgeíiadc Imperial^ & foy ruíalcm^ & como eíiiveíTc a cavai*

caminhando a pc hum pequeno ei- lop vendo com tehçáô dânâdâ ãâ
paço : mas o Chriftianiííitno Coii- mercês que Deos fazia aos ttXttm

rado , que conhecia bem âs hon- íkos pelos mentos de fcu Sântd^
ras ,& mimos , que o Empcrador cahiofubitamentc cm terra táópri-
da gloria fazia a fcti Santo , naó vado dos íentidos , como âquelíe

quiz faltar com âs fuás í& pondo» que verdadeyramente cftava fcm
fe a pé , abraçou O Santo eflícytif- alma:& fendo de todos juígádó pof
fiman ente com figo, &dcpõisde tal, chamáíaô logo âo Santo, &:

o teraflim muyto tempo, lhe pe- contandolheoqucpâíràra,5tafuf-

dio com grande humildade lua pcyta que tinhaõ de itt aqucíle

bcncaõ, fcm dcíiílir da petição, âíè calligo de Deos, dado âfUacontaj
que noííb Padre Saó Bernardo lha cUe íc apeou do Cavalgo, & fazcft«

lançou, & pondo-fe ambos a cavai do ôraçâõ pelo defunto , o rcííitu-

lo , foraô praticando o qucrcftavâ hiocmfeu acordo, taô outro do
da manháa em negócios particula* que jà fora , que lançado âõs pés
res,&emoutrascoufas>queavon do Santo, lhe pedio com muytas
tade lhe pedia , aliviando o traba- lagrimas pcfdaó de fuâ culpâ,Ôt no
lho do caminho com a fuavidade da dia feguintc aceytouaCru2 para

praticai da qual os intcrrompeo iráo íoccorrodaTerraSanta. Ne-
hum homem aleyjado de pés, & ítc próprio dia à tarde entrando na
mãos que atraveflíâdo no caminho^ Villa Dúugem> em prefcnçâ dd
lhe pedia em vozes altas fecompa Emperador, dco fâudea hummo-
dcccííe de feu mal , & lhe reAituif- ço aleyjado com notâvel adrtiíra-

(e a faude perdida } como fazia a çaõdos prefentes & no à\Á fegUin>

todcSé te dco falia a hum mudo , âc ífz. an.

Deteve-fe o Emperador , t>í pe* dar direyto hum homem , que naf.

dio ao Santo, que lançaíTc a bcn* cera tranco, & rcílituhio a viíia â

çâôfobrcoenfcrmojoquceilefcz, duas mulheres , & hum ínoçoce-
levantanro primeyroos olhosao gO.

Ceo , & fazendo huma breve era» Além deites , no difcurfo deílã

çaô ao Senhor dentro em feu cora- fegunda femana do Advento em di-

ção, & tccandolhe os lugares alcy- vcrfcs lugares , onde hia pregando
jados, fícou perieytâmente laõ, a Cruzada, fàrou 3 2. mancos, if.

com cfpanto nctavcrl de todos os cegos , 4. furdos i hum mudo , &
Principes, que vinhaõcm compa- if. eleyjados das ínã s, entre es
nhia do Emperador. Concorrerão quacs foy hum moço páralytico,

logo muytos enfermos» vendo que que naô fc moVia de humkyto.
havia lugar de chegarem ao Santo, Além deílcs fez outros muyros>

&para veros milagres que fazia, que pelo ccncurfo,& vozes do po-

çb^gou entre os mais hum Archcy- vo,re naó puderaô notar/Na fcma

^p da guarda do Emperador , ho- na íeguinte ( que foy a terceyra do
Àdvcti'«
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Advento) píTim na Cidade (icCon- rador. Os Rlcytorcs Ecdefíaftt-

fiancia , coiT^o cm cuirobniuytos cos, faóoArccbilpo deTrcvcnsí

lugares dco o Santo vifta a novc oae Magumia,ôiodcColonia,os

cegos : faudc a doze nancos, &a quacs íaõ Canccllarios do Impc-

dczalcyjados; falia a doze n^udos: riO;osfccularesfaó EllleydeSO'

ouvir a cinco furdos, & íaudc a hemia, Copcyro môr doEmpcra*

humhonem parai y tico com lanta dor , o Marquez de Brandcmburg

admiração do povo, que ninguém íeu Camareyro , o Conde Palati

fabia fallarcm outra co\yÍ!^ , nem fe r.o doRin^íeu Meítre-Sala, o Du-

occupava cm mais, que íeguir a N. que de Saxonia , que lhe leva dian-

Padrc Saô Bernardo, para onde icocíioquCi&qu.»ndorehadcfa»

quer que hia, 2cr cita elcyçaõ , fc ajuntaõ na Ci-

De Conltancia íe parrio Ccnra» dadc de Francfordia, ( naó haven»

do para a Cidade de Spíra. onde ti. do nifio impedimento, )& nomea

nha mandado ajmtar Cortes de to doonovocleyto, fcvayà Cidade

dos os Príncipes do ln)perio, fx, de Aquifgran, onde oArcebiípo

deus dias depois o ícguionoíTo Pa- deColonia ocoroaemRcydeRo*
dre Saô Bernardo, com cfpcran» manos,comhumaCoroa de prata,

ças de fe ccnc ujr ncftas Cortes, cm íinal ( como diz Caíanco ; da

O que tanto pertcndia: & chegando pureza , que ha de ter na Fé , & na

à Cidade a huma terça feyra pela guardada juíiiça; & tanto que he

manhãs , que foy veípcra de Natal, coroado com eUa,fe intitula Cef^r,

o íahiraõ a receber muy tos Senho- & Rcy de Romanos ,• depois diíio

rcs feus devotos, & outra geme vem a Milaò, ou a hum lugar do
do povo, em tanta copia, que naó Arcebifpado de Milaô , chamado
haVia quem rompcífepelaS ruas, Sc Modíno, & aiii toma a Corça de

lanta mais era , quanto Conrado de ferro , cm final da fortaleza , com
indullria a mandara vir p^ra a (o- que ha de defendera Uberdade da

kmnidadc de fua coroação, que T^reja Catholica, & a pazdcleua
airda nac ctltbràra, impedido, vaíTallos.

ora das d; fv ordias ,& guerras que A tcrcey ra^& ultima Coroa, qrc
teve no principio de íeu Impcno, hc de ouro fino, hcdàoSummo
ora de outros negócios, que fo- Pcntifice cm Roma, com grandes

brcvinhaó cada dia , com que fe 1 .c ceremonias ra Igreja de S. Pedro,

diíFtna (fie negocio. E porque os naCapelladeS.M urici ),moí]ran-

Leytores, que naô tcmmuytali- do no ouro, que a mefma venta*

çaôdccou'ascxquifítás,cntcndâ6 gcm, que elle (az aos outros mc«
que coroação era ; hc pois de fa- taes , ha de faztr o Emperadornos
Ler , que tanto que morre algum quilates da virtude , & fc para cjm
Tn pcr,>dcr , dado que tenha filhos Dcos , & para com os homens, aos
legitimes, lhes naô fucccdemno mais Príncipes da terra, & tanto
Impcno j nas ajuntaó-fc feicPrin» queem Roma felh^ fjzeíla folem-

cipcs , dos quacs íaó trci> Eccicfiaf- nidade , ou cm qiialquer ourro lu-

IKO ,& quatro fecularcs^ a quem gar, onde o Papa determina, pódc
por conccílaô do Surrmo Pontífice ter onomedcEínperador, ôctra-
GrcgorioV. & muytosoutrosdc- lar íecomasinfigniasdetal.oquc
pois delle , foy concedida á Digni- até ei}taó náop dir. , pois fómcnie
'á2Lát de Elcy tores , & votando per era Rey de Romanos.
Votos fecrctos , aqucllc a quem o» Nem mova aos Leytores alguma
mais íc accftaó , fica cley to Empe- duvida , íc acharem alguns Empe»

radores



T>A CU%OU^lCA T>E CISTE% %^f
radorcs coroados em iugâresdiíFe» intereíTe feii, mais que goita det

rentes deftcs, que digo, porque noííos bens, qub experimentar o
rauytasvezespclo tempo o pedir, rigor de tantos males ;, fofrendò
iDuiavaõ, &muda5afoIemnidade frios de inverno, perfeguiçoens

para outros lugares , & ainda dila. de tyrannos , oobreza de elhdo, &
taòocempo,coiiofezConrado,a íobre tudo offenfas dos próprios

quem asgucrras naòdeyxàraó ou- homens
,
porcujo refpeyto fe v>nha

tro lugar mais conveniente, que fugcytaratudo? Pois íealèmdef-
cfte para tomar a Coroa de prata ^ tas obrigaçoens conçimuas a nôs to^

ou íc a tomou, como foy tédo com» dos , lançardes os oliios às voííasi

petidores ao Império, & nomeyo particulares: vede onic Te achará
de mil cíirondos de guerra , quiz fatisfaçaô equivalente á menor de
agora tomalla com mais quietaçad, todas cUas. Deo-vosonafcinenra
& liberdade àvifta do muníio todo daiIlmlrepFofapiato Duques dd
na Cidade de Spira , Of^denoíToP» Suevia, fonte donde tem fah ido

Saò Bernardo fc achou prcfcntc, tantos Reysj &Emperadorcs,po^
engrandecendo aquellarclcmnida- dendovolo dar de qualquer gera,

de com fua peíToa : & bemcuydou çaõ cícura, & naò conhecida nq
O Santo , que em tal conjunção fe mundo : dotou-vos de Scnhorins j

moveria Conrado a querer tomar & Eliados grandiííimos; ornou-,

a Cruz , & paíTar a Jerufatem , mas vos com diípofíçaõ > & fortaleza

tocandoihc divcrfas vezes na pro. do corpo ,&p02vos finalmente na
priamareria> O achou ícmpremiis miisTubíime Dignidade, qucpo»
fno do que cuydàra > & por nenhu dieis cçr na terra , dandovps a C04
modo lhe podia tirar da boca huma roa Imperial , 6c com e^a Q regn
palavra de boas cíperanças, até que mento, & defenfaó dopovpCàl
certo dia movido de hum eípirito tholico.

Divino, & levado de hum grande Vede que mais pade fazer n4
zeío da Fé ^ & honra de DcoSjpon- terra a hum homçm fugcy co 4s Icys

do nelle fua confiança,foy acompa- da morte , do que vos tem ftyro 4

nhando o Emperador defde fua Ca» vós ,& com todos eíles beneficio^

incraatéáCapella , queeftavacm públicos, & outros de que vós fe-

feus próprios Paços ; & quando fe reis melhor Juiz que todos , eftá

acabou o Euangelho da MiíTa , o voíTo coração taõ poiico aífcyçca-

Santo fefubio no pulpitOjêc fazcn- do a fatisfazer aquemvo-ías ccni*i

dohum Scrmaò altiflímo (quaes municou com maó taõ liberal
, que

ellccoftumava fazer) fobre ama» huma fó coufa, qne elle a< cycára

teria da Encarnação .do filho de por íarisfaçaõ de muyras , & que
Deos,&tcndofuípenfoo Empcra- cm feu nome vos manda pedir o
dor, & os mais Senhores, quçeí^a-» Vigário, quecmfeulugirdeyxQa
vaò prefcntcs , depois de concluir na terra , negais com tanta pertina-

comosmyflerios da fcfta, acabou cia, como fe naú eíUveri em fu|

com a feguinte pratica. maõ privirvoi de tudo^ junto cooi

Ouvilks ( excellente En?pcra» ávida, pois a ingratidão, de tudo

dor; as forças de amor, que fíze» vos faz indigno. Payme licença

raõ a outro Emperador mais fobç* ["famofoKey de Romanos] pirji

rano , deyxar os apparatos de lua fallar com eft? Uberdade % q q Ueíè*

grandeza, por vos rcdemir da maõ jo de vos naó ver cm caía pena át

de hum tyranno, que tinha avaíTal • ingrato , dada pela maõ de Peos,

lado voâa alma f Viltcs con)Q íeai me dá Uberdade para tudo* Cófide*'

íàyvos



rayvos partido da vida prcfcntc que pudera ter» E fc me he lícita

(que O Senhor vos dilate por lar- fallar mais ao certo, digo, que cm
gosannos,) & poíio anteoDivi- aíguns cftados íc póJem cíptrac

no Tribunal , dando conta dos ta* novas,o:caíiocns
» pe acommodi.

lentos j q<íe vos foraó entregues, dadedelleSj ôc cai outros perdida

& dizendovos Chníío as mercês, huma , perder c 'm elh as efperan .

que vos fizera vivendo, &pcrgun- ças de a cobrar. Pódc muy bem o

tandovos a caufa de lhe negardes Monge em fua Clauttra , o Anaco-

hum pequeno loccorro^ que efcu- reta cm fcu deserto, o pobre era

falhe podeis dar? que occupaçõcs íua pobreza^ perdida humi con»

urgefitesha, que para com Dcos junçaõ de merecer, efpcraroutra,

vos livrcn. de culpa ? Vos tendes o em que Tc ganhc^ porque trata com
Irrpcriofegiíro, nac hacm Alcma. mercadorias , onde cada hora feof*

nha quem vos faça guerra , a idade ferecem Itnços de infinito provcy-

naóhc decrépita, ocorpo n,iótem to: mas os Emperadores, & Prin»

enfermidade , gente de guerra naõ ci^cs da terra onde a riqueza , 6c

falta,! IRcy de França cíià em vel- fauito , chama naturalmente huma
peras de partida , o Papa abrevos caterva de vícios, &huns 'igados

os thcfouro»; da Igreja , Jeruialem com outros fazem huma corrcn'c,

cíiàemncccflíidade fuprema,Chri- por onde o Demónio os tem cncar-

ftoap rova efta jornada, os bmpe- cerados > fc dcyx.rem paífar qual»

radores de Cccia oíferecem paífa- quer cfperança de bem,onde fe po-

gem ícgura: pois qc haveis de ref- deràõ rcftaurar? Alh naó haobc»
pondcr a Dcosi quando reprefcn- diencia

, pois mandão a todo,-naó
tadas cftas coufas , vos pedir con- ha pobreza , pois tem as riquezas

ta do damno , que a Chnftandade do mundOj naó ha cilicio?, pois tu*

recebe por voíTa cu' pa? Porventu» dorafgaôbro. ados jnaó hamorti.

ra tgnnrais que a pena deites males ficaçaô de vontade y pois todos an-

hcoinferno?ouvosnaôvcyoàno« daó à íua.

ticia, qucomayorcaftigo q Deos Pois homem, em quftehasde
referva no lugar das penas ettr- falvar? Queferáde v^ sRey de Ro*
nas, heaos ingratos? Pois alma> manos, diantedaquelíc, queda, Ôç

que dco vida a hum corpo taômi« tira Impérios? Que fera ver cífa

n>oío de Deos na terra> achais^ que Coroa Imperial ,
que tendes na ca-

ícràjuft^ dcyxallanasmáosdefua beça , convertida em coroa de con-

jufiiça, depois de partido da vi- fufaò,fem fabardes que allcgar cm
da? iíc fpondcmcr-heis,quc outras dcfculpa de voíTa;» culpasfN aõ vos
occaíiocns haverá 5 < nde le ganhe valerá di/xr; Senhor, as nqutízas

oCco,aindaque naófejacompaf- vósmasdeftcs, asi ciaíioensdcas

fará Terra Santa. gaftar cmvoíío fcrvKO faltac-me:

Naó vos poíTo negar haver mui- porqueaquieítoucu qut ftrcyref-

t 'escarninhos, por onde Deos con. temunhacnicontr no, que d^ par-

cede a falvaçaô afeus fcrvos : mis te domeímo Deos vos eílou mct»
nem ficarcy por fiador , que quem tendo nas mãos húa fiança da glo-

dcyxa paíTar por alto occafioens de ria , com vos perfuadir o caminho
fcu remédio, lhe tenha Deos guar- da Terra Santa; cngeytalUj ref*

dado outras, para ncllas cobrar o pôdcis-medcnaó:a!legais-mecau«

perdido, antes hc muy to para te* (as
;
para mim, qualquer bai>ajpara

mer, quecmpcnadedefprczarhu* com Deos, voííaconlciencia vo-o
nias ^ fc Lhe neguem todas asmais^ dirá , que pdo que cLa vos diz,

íc
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fc ha ds julííar a cauf a. O que vos

cu direy por ultimo defengano.

Q iLTCfido o Santo ir por diante,

levado do grande fervor, com que

dizia cftâscoufas, lho atalhou o

Emperador ,quelevanrando-re em

pé, com os olhos cub'írtos de la-

grimas^ em a!ta voz, que ouvirão

todos os Príncipes , & Senhores

que eftavaó na CapsUa , diíTc ao

Santo.

Ccílay ( venerável Padre ) de

me aV ivar mais meu defejo , que eu

conheço as grandes mercês, que

recebi de meu Oeos, &o pouco

que atégora lhas tenho agradeci-

da . & pois vós j ;lgais , que coni

ir peíToalmente nefta jornada , lhe

pQÍTo fazer algum ferviço, eu fou

coiuentiífimo de tomar a Cruz , &
fer principal Gapiiaô dcfta empre»

Grande fby õ contentamento

do Santo Abbade, & de todos

aqaclles Príncipes ,& Senhores,5c

da mais gente do povo, em parti-

cular daquelles,que jà tinhaô to-

mado a Cruz para a partida, a quem
fe dobrada o animo, Sc fervor, fa-

bendo que tinhâó por Capitão o
próprio Empcrador. Defceo-fe o

Santo do palpito, & pondo-fc jun.

t «ao Altar, acabada a MiíTadeo de

fuâ própria maó â Cruz aConra-

do , com mil acclamaçoens da gen.

te , &£ repiques de finos , com que
parecia vir-fe abayxo a Igreja de

Spira- Em companhia do Empera*

dor tomàraô a Cruz, feu Sobrinho

Frederico Duque de Suevia , filho

defeuirmaô Frederico, jà defun-

to: o Duque de Lorena, filho da

Diiqueza convertida por Saó Ber»

nardo: o Conde de Flandres , o
de Frifia , o Marquez de Auítria,&

o valerofo Guelfon , Duque dos
Bavaros, & muytos outros Senho-

res , cu)os nomes fora infinito refe-

rir nefta hiftona. Acabando o San-

to de dar a Cruz a cites Priacípcs,

todos lhe puzeraô diante hum ho»
mem alcyjado de ambas as pernas,

&tal, quefenaô podia movcr de
hum lugar, falvo pormaô alheaj &
oSantocheyo de contentamento,
& alegria efpiritual, levantou os

o!hosaoCeo, & depois fazc do-
Iheo final da Cruz nos lugares en-

fermos ,0 tomou pela maó , & fez

andar direy to diante doEmpera»
dor, & da mais gente do povoj
com a qual maravilha accreícentou

cm todos o contentamento que an-

tes tuihaõ-

CAPIT.ULO XVI.

T)a embãyxada qtie o Emperadorâe
Con/ianfinopla mandou a Conra*

do, ó' como deo feu beneplácito

para os Alemah pajjarempor fttas

terras : (^ de alguns milagres de

nojfo Padre Sao Bernardo»

EPva tal o alvoroço que havia

em França, & Alemanha, &
nos mais Reynos do Occidcntc,fo.

bre efte íoccorro da Terra Santa,&

tantoo numero de gente ,quecon.

corria a tomar o final da Cruz, que
os Principcs do Oriente , aílim Ca*
tholicos , como infiéis, eítavaô no-

tavelmente atemorizados , naô fa»

bendo cm que refultaria oefteyto

de tamanhos movimentos , como
aquellcs;& comoosEmperadores
de Conftantinopla foraõ feirpre

pouco fcguros no amor , & fé para

com a Igreja Latina , começou-fe

Manoel Comneno [ que cntaó o
era j atemer, queos Larinoslhe

quizeíTem ufurpar o Império dc-

bayxo de pretexto de íoccorrera

Terra Santa , & para fe certificar

mais de raiz neíia materia,mandou

hum Duque may feu privado ( cu-

jo nome naô achey cfcriro ) ao Em-
pcrador Contado, afaberdellccô

bons mcyos a caufa de taõ grandes

Ce appA':

Heiír.Mtl^

fius hiíl.

German.

Mexia iu

vira Coii-

radi.

Silva iii

vira S. Ber*

nardi.

Arnoldus

lib.t.

Ilhefcis

lib.5,c.zo.

GauFridiurt

Iib.4.c.j6«

Nicepho-

rus Gor-
goras hiít'

Conft.

Sabellicus

iu iEne ii\

Tarcanh.

Jiift.gciie-

lul.IQUudtt'
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apparatos como havia entre o» reputação cm que era tido, naõ lhe

Príncipes do Occliente, promet* deferia muyto, nem moíiravi tcl-

tcndolhe,qusfc era contra infiéis, loemmnis, que as outras pcíFoaSi

o teria por companheyro em tudo mas Deos , que navõ fotrc íuípey tas

quanto quizeíTc. incrédulas na honra de fcui» San«

Chegou cílc Duque a Spira no tos , trouxe dcprcíTa occaíiaõ, cm
próprio tempo que noíTo Padre Saõ que as dcfíe Grego fc reíbl vcíTem

Bernardo alli cftava, o qual foy cmnada,porquc eftandoo Empc-
muytofcftejadodoEmperador^ & rador ouvindo MiíTa com todos os

dos mais Senhores Latinos , por fe Principes de íua C rte , & com ellc

lhe abrir com eft a vinda caminho, o Santo Abbade, ^ Duque incre-

para alcan ar do Grego paíTo livre duío, trouxcrao ao Santo huma
por fuás terras, pelas quacshaviaõ mulher cega, a qual com muyras
forçadanfêtedepaíTarjparafoccor- lagrimas pedio ao Santo remédio
rcr às de Jcrufalem : & ouvida fua para fua cegueyra 5 levantou elle os

cmbsyxada publica, ôcfecreta, fe 01 hos ao Ceo ,& depus fazendo o
lhe refpondeo a eUa com muyros final da Cruzíobre os da enferma,

agradecimentos , & fc lhe diíTc cia^ lhe rcftituhio a viíia taõ clara , &
ramente a verdade da empreza ,af. pcrfcytamente , que todos ficàraó

firmando>que contra nenhú Chrif. admirados , &: o Grego confuío cm
taó íe levantaria lança, nem feto- fimefmo, & fcm fabcrfallar pala»

mariaõ cm fuás terras, mais que as vra^ começou a derramar algumas
coufas neccíTarias para feu manti lagrimas de compunção , & arre

.

mento, compradas por jufto preço: pcndimento de íua incredulidade»

nem queriaõ do Emperador mais Partido daqui o Emperadcr para

que paíFo livre pelas Provincias de feus Paços ,& indo fallando com o
fcu império. Duque na efiranhcza do milagre.

Com fita rcpoíla , & como mais íc detivcraõ , por verem que tra.

queoDuquc vio,&cuviotntre a ziaõ hum moço cego ao Santo, ao
geme, acabou de íe quietar Jo te- qual elle no meyo da Praça deo per-

mor que trazia, &affim o efcrcveo fcytafaude, & antes de chegarem
ao Emperador Manoel , dizendo-' ao Paço, rcflituhio o fentido de
lhe, que fe naô partia logo com a ouvir a hum furdo, & deovifta a

rcpoíta , affim por fcintcyrar mais hum moço, que a n^õ tinha cm hum
das coufas , como por efperar cer^ olho.

tosEmbayxadores, que Conrado AqucUedia á tarde, eftando o
queria mandar cm fua companhia, próprio Duque prcfcnte,lrie trou-

Ncíie mcyo tempo que o Duque xeraõ hum moço aleyiado de am-
Grcgo fe deteve na Corte , ouvin bas as pcrnas,a quem o Santo man»
do as maravilhas que o Senhor dou cm nome de JESU Chriíto,

obrava por interccíTaó de nolTo Pa- que íelevantaííe , & caminhaíTc li-

dre Saõ Bernardo,& o extremo de vremcnte,& no próprio inftantc íc

fua vida ,como os Gregos naô crem • levantou , & andou taô íaó , como
bememfantidade,fenaõdcfimef. fe nunca tivera impedimento ai.

mos , nem imaginaó que nafceo gum. O Domingo depois doNa-
gentc racional, lenaõ a Grega, da. tal fe ajuntarão na Igreja de Spíra

va muy pouca attençaõ ao que íe todos os Principes , & pcíToas no-

Ihc dizia neíta matéria: & dado brescom osCapitaens, & Solda-

quc viflc o Santo muytas vezes dos, que tinhaó tomado o final da

com o Emperador > U entcndcíFc a Cruz ^ aos quaes fez noífo P«drc

Sa5
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Sàõ Bernardo hum Sermaõ elo- humparaiytieo, outfo de tremo-
qucntiflimo, & depois benzendo rcs de cabeça, & outro de dores
o Eílandarte Imperial, cm que hía grandiílimas. Além dos quaes fa-

de huma parte a Imagem de Chri. rou também fcu grande dcvoto,&
fto crucificado, & da outra as amigo Anfelmo, Biípo de Avam-
Aguias do Império, o entregou a bcrg,o qualtinhaorolio> & gar-

Conradocom mil bcnçocns fuás, ganta inchada, com dores iriiofri*

& gritas do povo , que naô cabia veis , de tal modo , que já naó po-
de contcntamentO;Vcndo jàpubli- dia levar nada para bayxo, & fó

camente o Emperador com a ban- com lhe roçar com as mãos nos lu-

dcyranamaô, declarar-íe por Ca- gares enfermos >olivroudaqueUc
pitaõ daquella emprcza. Tornan-' perigo : mas de todos eílcs mila-

do-fe jà da Igreja, fez Conr^do gresfcytosem Spira, acho cu por
hum favor extraordinário aoSan. mais famofo aquelle fingulariííimo

to,qualfoy,acompanhalloatéfua favor , que huma Imagem da Virr
pouíada , com todos aquellcs Sc - gcm Senhora noíía fez ao feu devo*

nhoresj quefeguiaõ a Corte: no to^ & niimofo Capcllão: porque
caminho lhe trouxeraõ hum moço pafíandocllc hum dia diante de hu-

manco de ambas as pernas,& man- ma dev ota Imagem da Senhora , &;

dando] he o Santo cm nome de jH- faudâdo-^a , conforme feu coftume,

SU Chrifto, que andafíb, ellc o fez com as palavras do Anjo : Avegra»
muy foltamcnte , & acompanhou a tia plena , Domtnus tecutn, a Ima»

mais gente , que hia diante do San- gem lhe rcfpondeo com vòz clara

«

to , faltando com alegria de íe ver & intelligi vel ; Sdve mi Bermrde,
faó» Dcos vos falvc meu Bernardo.

Admirado ficou o Emperador Naô foy efte favor taó fccrcto,quc

de tal extremo , & volvendo-íe o naõ foíTe vifto de algumas peíToas,

Santoaclle , Ihcdiflcj, que todos por relação das quacs vcyo á noti»

aquclles milagres fazia o Senhor, cia do Emperador , & da mais gen-

para o confirmar na fanta tenção te , que dahi em dwnte tiveraõ íem-

que tinha > Ôc para lhe dar a entcn- pre aquella Imagem cm grande vc«

der quam aceyta lhe era aquella ncraçaõ*

jornada que tinha entre máos.Pou- Acabada a fotemnidade da co-

cos paíTos tinhaõ dado adiante, roaçaó,6cafcftadoNataI, &com.
quando fârou duas mulheres,huma poÁas algumas difcordias> que ha^

das quaes era de todo aleyjâda , £c via entre certos Senhores de Ale-

outra cega quaíí de feu nafcimen- manha, começou Conrado a enten-

to» Além deftes milagres fez ou- derem fua partida, & primeyro de

tros muy tos naquelles dias que tudo deípedio o Embayxador de
houve até afeita dos Réys,os mais Grécia, & com elle dous Scnho-

dclles cm prcfença do Emperador

,

res de fua Cortc,pclos quaes man«
& do Embayxador de Grécia , que dava pedir ao Grego paífo livre por

já era grande feu devoto, & vene. feu Império, certificando-o , que
rava feu nome , & fama > mais que íc naô faria aggravo em todo elle a

todos > & afora muytos outros, peíToa alguma, nem fc tomaria

que fe nao puderaô notar,fe achou, mais , que os mantimentos por feu

que allumiàra nove cegos , alguns jufto preço. Foraõ os Embayxado*

delles de fcu nafcimento ,& outros res muy bem recebidos de Manoel

por diverfas enfermidades -, & ia- Comneno , & muyto melhor dcf-

tára dez mancos , quatro furdos

,

pachada fua pecíçaô , pelo menos

c^ifiii pc i) nas
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nas ípparenclas de fora , dado que maíavilhia daqucVIes , que fe acha •

Rointcrior traraíTc de mil trayçócs, íaô pfcfemcs , a qucui a multidão,

qee depois executou corrt grande & efti*anhcza dos milagres, que

perda do Exercito Catholico.Gon- viaô obrar ao Sa-to Abbadc , dcjr^

eluidas eílas co\\(^ > íe partio nof

.

*avá como artonitos, nad acabada

ío Padre Saó Bernardo deSpira ,
de crer o que vijôcom fcuspro.

pára pregar a Cruzada per outros prios olhos , porque a maldade do-

lugares de Alemanha, ôcincitara mundoparecia incapaz de terem íi

gente a fcguir eí^a empr^za; & o virtude taó admirável

Empcrador por outra parte , rccò- Paííadas as Oytavas dos Rcys,

Ificndo os que vínhaò à fua ban« tomou o Santo Teu caminho para-

deyra , & mandando arrecadar as Lieja, pregando por diveríos luga-

fcndas do Império, dava grande res,fem levar caminho dircyto,&

dalor à fua partida : ôr porque naõ antes de là chegar > deo viíia a vin-

podíadar vaíaóatudô, elegeo por te &oyto cegos, falía a quatro mu-
Capitaâ geral do Exercito ao va- d s,ouviradozefurdos; fárou a

ItroroGaelfon Duque de Bavarii, cinco alcyjados das mãos , & bra-

cujo esforço,& partes experimen- ços , & oyto mancos das pernas j &
tara muytas vezes no tempo de tomado daqui caminho para Cam#
foas difcordias , & agora o eíiima- bray , deo no caminho faude a onze

V^ cOfUiocoufa dada &o Cco para eí» furdòs > a hum mudo , a vinte mm-
r» emprcaia ; & afiim o tratava com cos , cinco alcyjados , vinte & hum
nome, & obras de companheyro cegos, alguns dbsquaestinhaô ef-

«mtudo, & parafallar maisáSoU ta« cnfcrmidodes^ àcfde í^unífci-

dadcfcá, o chamava íeu camarada* mento. Antes de chegar a Cim*
Deyxado O Emperador cm fua oc

.

btay IheiTcyohum íceado do Èm

.

cupaçaõ , & todos os Prindpes de pcrador , que fé viííeífi a mbos nrf

>ilcm3nharevokos em armas, tôT' Villa d<í Fíáncovao, porque íhé

nemos a noflío Padre S. Bernardo/ iíTiporta^va muyco tratar com t\\t

que biá por todos os lugares prè- certos negocioíi de importancia^St

gâttdb>âtíazendo maravilharam- aíndaque foíle tot^ftâr a torcer ca.

citando com ifto os ânimos da gdíi# Hiinhô
:> houve-o de fazer fem pcr-

te a feguirem neftaíempreza ocx doar ao trabalho , & atii tratarão

emplo de Conrado : & aífím na Ci« ambos , que para fe haverem mais

dade de Colónia y onde foy uta facilmente mantimentos ^ & fe cví-

feita cíos-Reys , como no caminho^ tarem difcordias ^ que ordmaria •

deo aCruz a hum numero quaíi ín- mente íe levantaó entre Exércitos

finito de peífoas, & fc2 innumera- deNaçocns> & Capiracns dirte*

veis miia^rcs, entre os quaes os wntes, feria bcmn^órirjuntâmcn-

quc fe pudefaô lembrar , & ficáraa te com ElRcy de França , mas cada
no livro de Claraval cm lembrança, hum delles per (i , aiè chegarem â

foraô dous alcorcovados que fi. Terra Santa, onde de maó com*'

rou,thiima mulher douda, a que mum fariaó guerra aos inimigos

rcítituhio o juizo perdido, dous denoftaFé.

alcyjados das mãos,& braços,douô Aflenfado ifto entfè íi, tomiou o
paraly ticos , cinco mudos $ dcza* Santo à fuá conta negociar o modo
íeis furdos , dezafete cegos , & dc« da partida com B IRcy de Françi,&
zanovc mancos , todos os quaes aviíar ao Emperadbif doqueníí?d
por virtude de fua bcnçaõ cobra- havia de fazer* Aqui íuccedéOí
ra& perfcyca íaude i com grande que cíla^ndo ndílo Padre Sa6 Ber-*

nardo
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nardo ouvindo Miflía| cm compa- grande devoção que lhe tinhiô ,&
nhia do Empefador, lhe trouxe- da grande affabilidade do fcmpera-

raôem humleyto hum homem pa- dor, oufoudc pôrhuma cícada á
ralyticoj dos nobres, & princi» janclla > on ie cftavaô jantando, pe-

pjcsFidalgosda terra) que íó com la qual íubio hum moço fardo, &
a lingua, que podia mover, & com mudo dcfde feu nafcimento > &
os olhos, que tinha cubcrtos de querendo os criados deConraio
lagrimas > pedia ao Santo remédio lançallo dâlli > & fazello defcer da

a taõ cruel enfermidade , & pon» efcada,elleon3ÔGonfentio> antes

dolhe as mãos , & fazendo fobre fez com o Santo, que lhe lançaíTe a

cllcofinaldaCruz^ ofeftituhioa bcnçâô,&com ellafcdefceodacfi

fujiS forças , & fez levantar faô: & cada , pcrfeytamenrc íaô de ambos
querendo-íeelle ir, &mandando os ícntidoSi& querendo mais gcn^

jcvar oleyto por feus criados , o te fubifj lho impedirão os homens
deteve Hugo Arcediago de Tou1> dt guarda.

dizcnJolhe Eftaobra hetodavof- Bem fcy que tlhefcais, & outros

fa , & naô de voflos pagens , por contaô cfrc favor de Conrado, que
tanto cumpri o quedizGhrifto ; fez 20 Sanco, em o tirarem fcuíi

Tolíegrãhac^^m ttium à- ambtda.To^ braços fora da Igreja > como fuccc.

may vôíTb leyto,&caminhay com dido na Cidade de Spita ; mas eu
cllc>&levay agora para caía, quem (i^onirto aos Religiofos feus com^
vos trouxe delia. Obedecco o no- panhcyros , que fe acháraõ prcfc n.

brc Gavalheyro a cftas palavrás,& tcs , & compuzcraô O livro de feus

levou às coftas oleyto cm que alli milagres. Acabando o Santo Ab^
viera, com grande applaufo do po- badedeconcluircomolimperador
Vo , em que íc renovou a devoção feus negócios , íe defpedio de'lc,

comifto* com tençaô de fc tornai* para Frar.ê

Alèmdeíle milagre fez o Santo ça, & tendo andado pouco eípaço

outros muytos, & foy tanto o con- de caminho , lhe trouxeraõ huma
currodagente, & tanto o aperto mulher nobiliílima lançada cm hum
dosquelhequeriaô tocar a roupa, leyto, & taó tolhida de parlefía,

& alcançar fua benção, que cOevc que naô fc podia volver de huma
cm notório perigo deoabàfafem^ parte para outra , femô efa pdr
& morrer alli & naó dcyxárade maó álheaj & pedindol^ie fecom-
haveralgumdcíconcerto,feoEm- paleceífe delia, o Santo ll^clarlçcu

pcridor^ largando a capa, o naô to- a bençaô,6c mandou em virtudfc de
màra em feus braços, & o levara ]ESUGhrifto,que fclevantaffc^Sc

pelo meyo da gente, atè o pôr fora no mefmo inftante fe levantou fãa,

da Igreja, & por reverencia da pef- êclívredetoda a enfermidade. Fa- ''".

foalmperial>deoopovolu2[arpa« zendo depois feu caminho pira

tafahir com clle fora: & aílimem Cambray, por lhe nâo ficar aqucPa
corpo, acompanhado de íua guar- regiaôfcm pregação da Cruzada, i.t

da (que logo acudio) levando o fez aíTim no caminho , como là •''*^^

Santo pela maó , íe foy o Empera» muytos milagres , dando íaude a
"" *

dor a feus Paços,& jantarão aqucl. huma mulher paralytica, a íctc

le dia ambos, tendo fempre os Ala- mancos, a quatro aleyjados das

bardeyros da guarda á porta , para mãos , & braços , a três mudos , a

deter a gente , que vinha por ver o cinco ceemos , & outfos tantos fur-

Santo i
a qual vendo o pouco reme* dos : laçou também o final da Cruízí

dio que havia ^levada dofervor^ &c a muytos Cávatheyros , U peifoas

•i>iiQíi Cc iij nobtcsj
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Dobrcs , Si a huma inânita copiíidí <?uedos Bavaros^para EIRcy L\úSy

gente popular, a quem mO"iaÂ lan- & para o Santo Abtjade , em q lhe

to íuas obras, camoa^prc^açoens <ií?ião, como linhâoíuagenie 4

íjue lhe fazia , & foy tanto o frutOj ponto.de partir , & 4crernunavão

xjue nciie particular fe fez ncfta cooaeçarlogoaHiarchar/íeihenão

Comarca , que de nenhuma outra pareceííe outra coufa , & f\\xc nos

de Alemanha fe tirou igual nume* confins de Grécia aguardariáo pelo

ro de combatentes , nem tam bem Exercito Francez , poi^ nãocftava

providos de tudoonccefíario para ainda tanto a pique para fepôr a

a emprezajôcaílimfQraõncUamuy caminho.

conhecidos , & aventajados os de Viíiascftas cartas, & praticado

Cantbrav,& íe lhes deo a palma , ^ o negocio , íe reío' véráo , que feria

ventagem da jornada» coufa acertada conformar-fc com
,

a determinação de Conrado,poÍ8 o
tcmpOj&bomdifcurfo didava o

CAPITULO XVII. mefmo,&allmlhoefcrevcoEiRey
de França , & noffo Padre Saõ Bcr

.

Coft!^ ftoffâ Padre Sao Bernardo^n* nardo, & após as cartas fc parti»

] . irou em frança, & ElRey ove^ raó logoos Aicmacns, quehaviaó

b r){í? rfC:ehr^ & âjfentarã^ o modo de ir no Exercito^, que foy ( ftgun.

. d^jUjornada; &dosmnytos mim do diz o Mexfa , & Othofrigcn-

.; hgrtsqm fez , ate fe tormrpar$ íe;,que era tcftemunha de viíia)

z\ Claravd, forternovas, que o Pai^ de ferenta mii homens decaval!o;&
:• ! ^4 Eugénio vinha dtreyío aftâm» out ros tantos de pé,tudo gente íu-

ça» fíroía, Ôcapoílada a morrer pela Fé
C^tholica. Com cl'a tomou feu ca

-

Paoius.^ TP ^'^'^^ <?wc EIRcy Luís ãt minhopor Auftria & Huíigria,at^

miiiusi. 5. J^ FrinçatcvenoEiciadavi^^ida entrar pdas terras do Imjscrio de

feft.hift.
^^ ^^^^ Padre S^õ ^cmâxdo > & Conttantinapla. onde ihe íuccedco

Franc.
'

çOffio dcyXíva Q Im^çrador pçc* o que contaremos adiante, como
Moiiíireieí fuadído a paíTajf ena fpccorro d^ diíTermoso que noífo Padre S«Ber-

iiheSi. Tcrfa $ai>ta > fe Lài© da Cí<i«dc de nardo fez , tanto que íe dcfpediraô
5.cap. xt. Pa;riz, QndgcftaFvaí& íesíc^-í^^vac^^s Embayxaíiores de Alemanha,

Ga^inus ^"^ qI íP Í!S> Ç^minHo >.& <? coçooi que foy animar a ElRey Luispat^

hi t. Frâè. itrou í>a Ciéíde-dç X«to » .CHíik Ihjs a jornada,& darlhe prcíTa, para que
Piueda ia

,f^^ qj j} acíííp^^uiefxtos > & coftC2Ías feguiffe o Emperador & fe ajuntat-

Sabeilicus extr^Orsííri^nas , <3ue lervuo ao le com ellc, antes de chegar a terra
iu itiíeid. §anto ík ínsyíir joiortifícaçaô , poc- de inimigos ; & para i ft lhe fez epi

f^^g^eJ,!' .qMe íea çendif%õ^ & humildatlc publico , & fecreto tij .ytas cxhor-

Phiíoreiís .1130 fofríft Csm toríRCRto , vcr-fe taçoens , & praticas taô doutaS;,

&

aÍ^oS*
fí^^^tar çoi» aquella.s íaívas do6 avi fadas, como fa 5 todas as fuás ^

i.i"&muKPí'if*cipe.s» ^ Sçnhoíça da terra, porque nefte particular de avifo,&
ri aiij. lAqui íe ajuívárão muytos Senho

.

elegância , cxcedco. j" con)0 diz S.

BouSus ^^^ Alen(jaens,& Francezcs, & co- Guilhelmc em fua vida ] aos de fcU

decad.u. meç4r^ãatrat8rnoreQdodaida,ac tempo, & ficou por-exemplo aou

Kuiusf
BOcamiçjho <íue haV;ilo dekvar tka iuturos. £ vendo q.ue íua detença

jornadft da Terra Santa : & como Ce era alli pouco nccertaria , Ic quizc^

^etiv^iTefln ncda^ praticas alguns ra partir para Claraval , orwtc íeu«

:[^i«s jicheglrap cafti^jdQ Errxpera- iilh )$ oaguardavãocom fummo al-

dorQoQr^^>^d«QlcL£^^Du! yoroça: & quescado-^c didpcdk
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delRey,lhechegouhuma carta do Cidade dos Sabinos. E ajuntando*

Papa Eugénio, cm que lhe dava fc comcUecs Gar.ieaes, &f n^y^
conta de certas inquiecaçocns, que tos Senhores de Itália, de tal modo
os Romanos levantarão contra fua íc guarneceo de foccorros , & dç
peííoa, &ç o avifava que vinha de gente de armas , que os Senadores

caminho para França; nova, que Patrícios, & todas os mais , que
aífimcllcjCGmo o próprio Rcyfeí- tinhaô uíurpado 05 ofíicios do
tejâraô íobrcmodo , pela grande governo de Roma , lhe mandarão
commódidadc, que trazja aosne* pedir perdaó do pgíTado, promeç.
gocios daquellc Revno,a vinda do rendo de renunciar livremente em
Ponrifíccem tal conjunção. E piir- íuas mãos as Dignidades alcança-

queíaybamos a cauía deita vinda, das contra dircy to.

^ as inquieraçocns dos Romanos, Vendo Eugénio fuás cartas, &
conílrangido das quaes íe fahio Ji humildade que nellas moiiraVaó>

Kugcnio de ROiTiá ^ diz Platina , & fc tomou a Roma;, & proveo os
llhcícas, que a gente nobre, ^ pie- cargos a quem lhe pareceo juílo ,

bca de Roma , traziaõ , havia rcíUtuindo a Cidade a hua quieta-

tempos , grande contenda com os ça5 , 6f paz naò viíia nelía muytos
J^ontificcs lobre o governo da Ci^ ônnos antes j mas como os ânimos
dadc . porqus os Papas como Se*, da gente popular íejaó pouco conf

.

imorch , que eraô no efpiriíual , & tantes no que promcttem , & muy
temporal, por doa çàô doEmpcra- HgcyrQsemíemudardoquehumá
dor Conftantmo , qucrlaó por ieys vez approvaó ,mõ confçntirão os
afcumodo, òi tratar os negócios Romanps vcr-fç privados da li.

da Republica na forma que lhe pa* berdadc , & poder de elegerem , ca-

jrecia bemjôc os Romanos inimigos da vez que quizeííem. Governado-
de fc fugey tar ao governo Ecclcfia. rcs a íeu modo , Sx formar Julgado-
ftico,trabalhavaôporfeiíentar,& res,qucdiílimulaflrcm feusdcfafoè:

ícgcr-íe por Gonfulcs , & Tribu- ros :& levados dtíia magoa, come-
f\o^ , cleytos a vozes do povo, & çàrão de tratar entre fi hum terri-

pelo menos da gente illuítrc, os vel íacrilegio, qual era lançar as
quaes tratavaõ (quando luccedia mãos no Vigário de Chriíto, &
ferem eleytos ) comtaõ pouca mo. prendello , ou matallo , quando lhe

deftia as coufas Ecclefiârticas , que não foíTe poflivcl outra coufa : mas
ordinariamente caufavaò tcrrivcis riáofoy fua conjur. ção tão fecreta

inquietaçoens, ^dcfa foros, por [ como era popular] que naôvief-

onde andava femprc Roma rcvol* fe à noticia de Eugénio , o qual

ta , & os Papas defgoítofos do po- ponderando o citado das coulas

,

^o,fcmtomarempéemhumaquie- vio que convinh^i dar lugar àquellc

taçaó accommodadaaobemdcam' ímpeto ^ H fahindo-feoccultamen-

bas as partes, porqiíe nenhQadeU te da Cidade, tomou o caminho de
las oachavaíenaó em levar lua per» Tibuli , aindaquc onáqfezcom
tcníaó adiante. E icem algum tem. tanto fegredo, que dcyxaíTe de fer

po andàraó vivas cftas difcordias, fcntido ,& fcguido de alguns com
ioy ncfte da eleyçaô de Eugénio, tanta pertmacia , que lhe convcyo
em que c(i ava Roma taõ perturba- falvar a vida a unha de cavallo, não
da , que o Santo Padre íe fahio fe* parado, até entrar em Tibuli,don»

creiamente da Cidadc,& íe foy co- de íe partio disfarçado para {^W^tât

roar, &confagrar ao Mofteyrode náoíc tendoainda alli porniuy k-
fAtià, íiàò muy longe da antiga guro* determinou paílar^e a fraiti'
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ça , & dcfla ília vinda aviíou a El* da , com El Rcy Luís ^ que nenhu-

Acy,&anoílò Padre São Bernar- roa coufa fazja fora de ícuconíè-

do, citando com clle cm Xalon E lho :& chegando Eugénio, ihe fez

parccendolhc, que chcgandooPa* humíolcmniffimoreccbimcniojc*

pa ao Rcyno o mandaria chamar, vandolhe H,iRcy de França o cavai-

quiz ir pnmcyro viíitar fcus filhoi lo,cm que vinha^dc rcdca hum grã-

a Clara valj & coníolar-fc com elles de cfpaço, fem \t poder acabar cõm
do tempo de fua aufencia , para o clle outra coufa 3 & quando f( y a

que alcançou licença dclRcy Luis, fe apear, srremeteoopropnoRcy
que lha deo com eíperança certa de a lhe ter mão no eíl ribo , & fina' mê*
íc tornar a ver cOm clle muyazi- tenaohouvccouía,cmqueoChri-
nha & f hindo já fora da Cidade , ftianiffimo Rey ác)xAc de mof-
deofaudc a huamulheraleyjadadc trar a veneração, & acatamento
huma mão, íó com lhe lançar fua devido à Ma :cílade Pontifical mas
bcnçaô. dado que cilas ct remcnias foílem

Nem foy íóefíâ maravilha, a taô notáveis, & dignas deponde,
que obrou nefte caminho

, porque raçaõj eraó menos de cftimar , que
antes de chegar a Claraval , allu- o extremado ai vorcço, que Euge-
miou quatro cegos: teftituhioa "io moílrou, vcndc-fe com fcu

faude a três mancos , cinco íurdos, fubdito
, & Mcílre Saõ Bernardo,

dous mudos, dous aleyjidos das porque tcndc-o abraçado comfigo
mãos, hum entrevado, & dous grande cípaço^cahindolhe a hum>
tolhidos , fem outros muytos, que & outro as lagrimas pelo rofto

íc naõ puzeraò em lembrança , por abayxo,fem fe fallarem p3lavra>dc-

deícuydo dos que o acompanha^ raó hum devoto efpcdaculo a to-

vãa Comgrandesmofrras de ale. dos os circunflantes. Acabadas as

gr ia efpiritual foy noíTo Padre Saõ ccremonias do recebi rento , & as

Bernardo recebido de feus fílhos> vifitas de obrigação, que os Senho»
accrefcentandolhcs o gofio de fua res Francezes fizeraô ao Papa , fe

vifta, trinta peíToas nobres, Ãc aU começarão a bullir negócios de
gumas delias muy qualificadas

, q imporrancia^o priní jpal dos quaes
trazia para tomarem o habito em foy a jornada de Jerufalem , para

Claraval , afora outras trinta
, que onde jà era partido o Emperador.&:

haviaó de vir a hum tempo certo* fegundariamente pcdio Eugénio a

Poucos dias teve o Sarro Abbade EiRey
, que lhe deyxaffc ordem de

de quietação, porque lhe chegou gente de armas ^ para fe tornara

hum Correyo pela poíla, cm que Roma^ & ccnílrangcr os revcis

o Summo Pontífice lhe dava con. adefiítirdc fua pertinácia, pois

ta de fua chegada , õc mandava que nsõ havia já remédio para fe humi*i

fe partiífe logo pira a Cidade de Iharem por meyos de brandura»

Rcms, onde fe determinava ver Tudo o qual lhe pronnetteo, &
com EIRey de França , & dar vafaô cumprio EIRey do modo que lhe

a negócios muy importantes ao pedia, porque mandou logo a fcus

bem, & quietação da Igreja Ca« Capitaens,5c Coronéis, que reco-

tholica.ObedeceooSantoaospre- IheíTem a gence debayxo de ban»
ceytos Apoftolicos , & dcyxando dcyras , ícordenaífem a partida &
os Noviços, que trouxera, com o ao Duque d: Cieves dcyxou or*

habito, fcpartio na volta de Rems, dem, comqucdéííeaoPapaofoc»
onde o Papa ainda não era chega- corro neceílario para domar a re*

do^ por onde íc deteve até fuá vin* belliaõ dos Romanos. Feyto jí1o>

&
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& tomada a bcnçaô do Summo ^s cípcrançasdefazcfem as marâ»
Pontífice ;,repoz El Rey de França vilhas, que íevavaò traçidas nÔ
em caminho na volta de Jerufalem, penfamento ; &: por mais que tra-»

levando o próprio caminho, que balhou por encobrir efta nova ao
levará oEmperador Conrado^cu- Exercito, naõ Ihefoynaftca poííí-

joiníelicefacccíTo;, aífim de hum;, vcl, porque as màs vem íemcami*
como de outro, por occulros jui- nho: & foy tal atriítez^, &def.
zos de DeôS^ & p r culpas da confiança, que cahio nos ânimos
ChriíliândáJe, caufou grande laf- de todos, que fc ElRey naôderi
tima ao mundo; porqosoEmpc- preíía a ca minhar, & Ce ajuntar ce.

rador de Conftantinopia , uíando docomo il;mpsradoe>c(>^rcfâmuy-

de perfídia Grega, além de lhe fo rifcoâmorinârfclhe agente, &t

dar guias fâlfâs, que os Icvàraõ naõ querer paíTar adiante: mas

p r caminhos maliíílmos , & dè ájuntando-fc ambos, caminharão
tnaftdar bater moeda falia, que lhe para Ephcfo , onde o Empcradoc
davaôem troco da legitima, & lhe fe tornou a Conííantinopia , na5

pô? gente de armas em certos paf» achando que bia conforme à fcu ef

.

fos cftreytos, poronJe haviaõ de tado> levando tão pouca gente ;> &
pâíTaf, que matavaóos Soldados cífaacoftadamais â3 favor delliey

defmandados, lhes mandou lançar de França , que áo fcu, & aqui

geíTo na farinha, que íehaviadc fcprovco de nOvá gente, &dcdu
Vender aos Alcmaens, com que nhcyro, comtençaò de fe tornaf

m rreo huma copia innumetavel aajudaroFranccz, quedcftemcyo
dcllesjSc aííim debilitados da fome> tempo alcançou huma famofavu
& das doenças , que refultàraô dos toria dos Turcos , junto ao Rio
mantimentos inficionados, cftavaô Meandro, por boa ordem,& induí-

quafi perdidos fem verem lança de tria do próprio Rcy ; & tal foy ô
inimigos febre fuás cabeças^^Sí qua- numero dos Bárbaros que aqui

Í! fc acabarão de perder vindo às perdêraS ávida , que diz Nicetaâ

mãos com hum Exercito de Tur- HiftoriadorGfcgo , qtíeadmiraô

cos , que os acomctco no meyo de- os montes âUiífímos de cffos , que
ftes trabalhos, onde oEmperador alli ficarão em teítemnnho dcrtâ

perdeo a ftor de fua gente, dey- vitoria, os quaes elle próprio vio>

xando no meyodaquelles campos com o cfpanto , de que daô final

inimigos mais de duas partes da fuás palavras: mas o goílpdefta vi»

Soldadefca , quelevàra de Alcma* toria lhe agUou huma rota que os

nha , vencida mais dos trabalhos, Bárbaros lhe deraó cm fua varr»'

5c fomes , que das armas Turqucf- guarda , aindaque naõ taó grande,

cas: & retirando-fe cem as rcli^ quefoíTcbíílafítC a Iheefcureeera

quias do Exercito a Nicia de Bi^ gloria paliada*

tbinía , eftcvc aguardando por EJ- Chegou em fim a Satilw,Cidâdí(;

Rey Luís de Fnnça ,
que lhe vinlia do Ímpcrk>4e Grécia , onde lhe fa.

fto alcance. Ê fendo recebido cm hioáo eTicOmrôRaymundo Prin*

Conítantinopla com as fingidas cipe de Am:i<5€hia , rogandolhe,

moilírâsde amor, que o Grego fâ- que de máo cdmmum fizeífert

biaemprcrtar a fcu rofto , pifibu o guerra aos; inceis : mas ô Francês

cftrcyto ,& começou d feguir o cH' íem dar ouvidos a coufa rteílhiim«,

minho de ConradOjde cujas adver- fe po^ em caminho para Jerufálem,

fidaJsâ teve âvifeí , com aifás l^ft». oadeyà achauoEmpcrador Cônfâ*

ma de Ceu coráfa6/veado corurdus do>6t âcorUelhéildo-íis ambo^ iícm

BaU
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Balduíno,& juntas as forças de to- me infpirou c q ue nclla difle,8f of•

dos trcs, foraó pôr cerco à Cida- dcnou os princípios, & fins delia,

.de de Damafco , donde lhe conve. mo(lray-o vós na íaude dcfte çcgo,

^yo partir-íe alguns mezes depois, abrindolhe os olhos corporaes co

»

íem fazerem coufa di^na de me. mo abriftes ao cego de fcunafci.

moria : & tomando cada hum o ca- mento , para que com ifto fe clarifí.

minhodc fcuReyno, depois deva. quem os entendimentos cegos, que

rios contraftes , vicraô a elles muy querem penetrar o intimo de vof-

gaftados, & trilles pelo infelice fos fegredos. Acabando o Santo

fucceíTo dcfta empreza ; na qual citas palavras, fe levantou o moço,

ajudou Rogério Rey de Sicília por & começou a dar vozes deconten-

mar valeroíamcnte , & livrou a EU tamento,dizcndo/quejà via-Cou-

Rcy de França dehuma Armada de Í3 que mettco por dentro a gente

inimigos, que o vencerão, & leva- queeftava preíente, ôc muyta ou.

vão cativo , & ao Emperador Gre

.

rra , a cuja noticia veyo. Mas dcy

.

go em paga da íua perfídia fez cru» xando por h ra cftas cnufas , & as

deliflima guerra , & lhe chegou a que o Summo Pontífice Eugénio

entrar em Conítantinopía , &r co- fez em França parafcu lugar, tor-

Iher com fua mão fruta das arvo. nemos a noíTo Portugal , & ao que

res de fcu jardim. neíle tempo fucccdiancllc»

, Eftefimteve aquella famofa jor- . . . :

nada, ondefoy a flor de toda Eu-

ropa, que não deyxou de apro» CAPITULO XVlIÍ»
veytar aos Catholicos da Terra
Santa ,

porque os inimigos fe aco- Como ElRey D.Jffonfo detertninoH

vardàraô muyto , & Balduíno ga. ganhar Santarém aos Mouros , e^
nhou a Cidade de Afcalon,& reedi» dagente que levou comfigo , é^ co»

ficou a deG^za^quedeoaosTem- mo fe encomendou nas oraçoens de

planos ; & além difto fe povoou o nojjo Padre Sao Bernardo, é^ lhe

Ceo de almas, que morrerão pela fez humfolemne voto , por alcart»

honra da Fé nefta conquifta. Hou. çarfeufavorpara com Deos,

ve grande murmuração cm França

entre gente de mào zelo, quando "fj M quanto cftas coufaspaíTa-

fouberão as novjs da jornada,& ai. J^vaôem França , &naspartes
guns culpavaó a noíTo Padre S.Ber- Orientacs , naô eftava o Reyno de
nardo , como a principal folicita Portugal , nem fcu venturofo Rey
dor delia ; havendo alguns faõ per* D. Aífoníb Henriqucz , fem fazer

veríos , que zombavaô do cfpi- grandes ferviços a Deos , & conti.

rito de profecia que diziaó ter, af- nua guerra aos Mouros, procu-
firmando, que fe o tivera, não per- randoeftcndcr a FéCatholica em
fuadira tal jornada : & como neíla todas as terras de fua conquifta

,

conjunção lhe trouxcíTc certo ho- aindaquc foíTe tanto àcuítadefcu
mem hum feu filho cego , & lhe fi- fanguc ,& vida , como era. E por •

zcíTe grande inftancia porque o CU' que entre as povoaçoens que os
raíTc ^ clle poz as mãos fobre os Mouros tinhaõna Lufitania,amais

olhos do moço , & com os fcus no principal > & de mayor eíiima era

,Ceodiíre: Santarém , aflím pela fertilidade da
SenhorJESU Chrifl;o,fc hc ver- Comarca, como pela fortaleza

dadc que a pregação que cu fiz, foy quafi inexpugnável do fitiõ , dcfc -

^ voífa parte > 5c o Êfpirito Santo java ElRcy fobremodo de a ganhar

cjjta aos
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aos infleis, OU por algum ardidde Naó cabia ElRcy decontcnta.
guerra^ou quando naô pudeíTc fcr, ment ) ouvindo cftas novas, &
por força de armas; porèín quaado fabendo que não eraõ ditas de quê
chegava a querer executar cíks lhe fallaííc à vontade, nãoíendo
peníamentos , &oscommunicava aflíínoquedi2iâ,masde humani.
comos Senhores de íeuConfdno, motaôverdadeyro, &dehumjui-
achava nelles tantos ínconvenien- zotâô maduro, como tinha exp:-

tcs> & davaôihc raxoenstaõcon- rimentado cm vários tranfcs; Ôt

cluintcs , que oatalhavão de todo revolvendo comfígo mildivcríiia-

ponto , & o faziaó defiflir da em- des de coufas , íc poz hum dia a ca»

preza. Mas como a importância vallo acompanhado dos de íuâ

do caio, & os perpétuos rebates, Corre, & fe foy ao longo do Mon-
que os Mouros de Santarém davaõ degoporhumcamp) ,quccnta?,ôc

fias terras dos Porruguezcs, lhe notempod^agoraíecha raoArna-
inquíetaíTcmoanímOjentrando o do, trocado jà, peias en hentcs do

Atino anno dcnoílarcdempçaôde 114.7. Rio, de campo cub.rto deflores,

X147. havendo hnm, que íe caíára com em hura areal clieril,&f€.ii ncnhu-
D. Mafalda , filha do Conde Ama- ma verJura.

deudcMauriana, aíTcntoucomíi- Aqui apirtoucíomilgo D. Pedro
godecommerter a Santarém , lem Paes Teu Alteres mòr, D. Louren-
dar conta diílo a peíToa nenhuma : ço Vícgas'> & D. G ^nçalo de Sou*
& para tentear de longe o negocio, fa, aqacm defcobrio acençaõquc
& \ cr as forças quebaftariaô para o tinha ncílc cafo, & mandou com
commctter, mandou aMemRami» pena da vida onaõdefcubriíTem a

rez do leu Ccnfclho , ôc homem ninguém. Approvàraó todos opa»
qu lifi adoem negócios deimpof* recerdelliey, vífiocomofefunJa-

tancia ,& deftriflimo em coufas de va no de Mem Ramircz , & fe oíFc*

guerra, para que de fua parte aíTen- rccéraó pira de todo modo, & com
taíTc tregoas com os Mouros de as armas que S. Alteza mandaíTs, o
Santarém, Sc debayxo defte pre- ferv.r-m até deyxir ávida nade-
texto viíTe miudamente o fitio da manda. GoniítofetorijàraóàCi-

terra , a fortaleza delia , & o lugar dade :& indo ElRey por huma rua>

por onde com mais facilidade fe dizDuarteGalva6,quehumamu*
poderiaô efcalar os muros. To. Iher velha dííTe em v z alta, demo»
mou MemRamirezotentoatudo do que todos a ouvirão para outra

com fíigulr prudência, ôc dey^ fua vidinha, que aqueila tarde an-

dando as piZC4 aííentadas , fe tor- dàra ElRey tratando com os de fcu

nou a Coimbra , & deo conta a El- confelho , o modo que teria para

Rey do quevira, facilitandolhco tomar Santarém aos Mourps: de

negocio mais do que nenhum ou- que ElRey ficou adnirado,& diíTe

tro fizera ate cntaõ, porque deo para D Gonçalo de Soufa, quando

fua palavra a ElRey de arvorar a defcavalgou,ciuemuytorifcocor-

bandcyri de fuás Q Unas n íS mu réra fua vida ,& a dos mais , fe al-

tos de Santarém & quebrar por fua gum fe apartara delle antes de ou*

pnão as fecha -luras das portas, & vir a velha dizer aquellas pahvras*

mettelloporcllas apezardequan. Poucos dias depois tomando os

ta gente havia na Villaj & febemo Capitaens principacs de fua Cor-
promettco de palavra ;, melhor o te, aindaque poucos em numero,
cumprio por obra , como veremos muyto cm animo , & defejoros de
adiante* vender a vida p.G.U honra ;de Peos

,
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& de feuRey , a mayor parte dos denunciar-fe guerra três dias antes

quaes eraô naturaes de Coimbra , de fe começar , nos quaes era cafo*

como confta do leflemunho do de aleyvoíia commettcr os inimi>

próprio Rey, que cftà no Moíky. gos com maõ armada. Paraeftcef-'

ro de Alcobaça no fim de hum li- fcyto mandou ElRey a Martim
vro,quetemasobrasdeSaõFuU MohabAoutro«?dous, rcomoeU
gencio,de quem hc tudo o que vou le próprio diz cm feu teftemunho,

contando, & fe cm algumas cou- dado que Duarte Galvaõ afíirmc ,

fasme aparto de Duarte Galvão, quefoy Mem Moniz feu Capicaó

heacoílado a efta memoria tão an- da guarda.) Daqui fe foy ElRey

tiga,& chea de authoridade , a dormir ao Lugar de AlJcgas, onde
qual diz, que tendo ElRey aviados Martim Mohab, & feus compa-
os mantimentos, & o maisnecef. nhcyrosoachàraõ vindojádeque-

fario, fepartiocomFerniõPercs, brar as pazes, & publicar guerra

& outros de fua caía, & com a gen. aos Mouros , & dctcndo-fe alli a

te de Coimbra fem dizer para on- quarta feyra , fe partirão à quinta,

dchia,faIvoaS. TheotoniOjPrior pouco depois da meyanoyte, & fc

que cntaô era de Santa Cruz de a!o)àraõ na ferra de Albardos ; &
Coimbra , a quem fe confeíTou , & como ao romper da madrugada fof-

pcdio favor de fuás oraçoens em fe ElRey praticando com feu irmão

quanto ó negocio íenaó acabava: D.Pedro na empreza que levava

tomou o caminho para Santarém entre mâos,reprcíentando com pa*

porviamuy apartada, & alheada lavras de muytopczo asdifficul.

ordinária , querendo com ifto , & dades delia .& affirmando^quc fó na

com a pouca gente que levava com- miícricordia Divina levava fua ef-

íigo, tirar todo o género de fufpey- perança, lhe lembrou D. Pedro en^

X2í , que fc pudera ter de fua deter- ^rc outras coufas a fantiJade de N.
minaçaõ , fazendo mais eflrondos Padre Saõ Bernardo , contandolhc

de guerra. a vitoria que o Duque Rcynaido
A primeyra noyte foraó dormir houvera de Rogério Rey de Sicília

a Alfafar, & dahi fizeraó a fegunda por oraçoens fuas,& outra do Con •

jornada a Dornelas , onde chegou de Tbcobaldo , que ainda naõ con-

a clle feu irmaó D. Pedro Affonfo, tamos ^ & entre cilas outras mara-

que a feu chamado vinha d'entre vilhas que vira, & ouvira em Fran-

Douro& Minho, com quem El- ça,perfuadindO'Oquefeencomen.

Rey fe alegrou muy to, aífimpcio daííe em feus meritos,fe queria ter

grande amor que lhe tinha ^ como a Deos propicio naquellecafo : Sc

por ferD. Pedro taõ esforçado, & de tal modo o inflammou comcíía
bomCavalleyro, que fepodia ter lembrança , & com os benefícios

tm muyto fua prefença para hum 9ue tinha alcançado por meyo do
negocio de tanta importância , co« próprio Efpirito Santo, que Icvan*

mo o que tinha entre mãos. Teve tados os olhos , & mãosaoCeo,
EIRcy em Dornelas confelho fobrc fcza promeífa feguinte.

o modo que fe havia de guardar : & Senhor Dcos, em cuja maô fe fa-

aíTentàraõ eíTes poucos a quem deo cilitaõ as coufas impoffiveis ao es-

contadocafo,quefc defpedifíeal- forço dos homens» fc vós pelos

gum Fidalgo, que em nome dei- méritos de voíTo fervo Bernardo
Rey foíTc levantar as pazes aos me derdes Santarém , em voíTa pre-

Mouros de Santarém , pclocftylo Icnça faço folemníflimo voto de
que fc cniaõ coftumava , que era dar todas as terras que vejo deftc

monte
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monte aguas vertentes ao mar, pa- firmar eRc apparecimcnto , alêtn

ra ncllas íc fazer hum Moftcyro da tradição vulgar , & immc-
dc fua Ordem , no qual voíTo nome morial que temos cm Alcobaça >

íeja louvado. E daqui as renuncio hum paíTo de figuras de vulto

cm voíías mãos,& parto de meu Se- muyto antigas , que eftà no rema-

nhorio, para que eu nem meus fuc te do Coro do próprio Moíkyro,
ccíToresnaõ poílamos nellas dar, &outrocmhuma fermofa vidraça,

nem dotar coufa ;,
que naô feja para de trcs, q eííâo no Capitulo^ onde

o próprio Mofteyro. cílàeftepaíTo ao natural j& El Rey
Acabadas citas palavras, que coma maôdada ao Santo, & as

naôforaódefacorrpanhadas de ai- mcfmas figuras andavaõ pintadas

gumas lagrimas de devoção, por ao antigo cm hum livro de perga-

DivinapermiíTaôfoy revelada a N. minho ,efcrito na era de 1203.que
Padre S. Bernardo a nccefiidadc do foy cm tempo muy chegado a eíte;

Rcy ,& o voto que tinha feyto ; & donde parece , que não tem a tra-

chamandoosRcligiofos a Capitu- diçaõ pequenos fundamentos,pof-

lo, lhes diíTcj como ElRey de Por- toquenaòhetaõintallivclcomoa

tugalhia fobre huma povoação de revelação de noíTo Padre Saõ Bcrí»

jMourosquafi inexpugnável, & íe nardo , de que temos muytas mc-
cncomendàra nas oraçocns de to

.

morias ^& as confirma o Fadre Fr.

dos elles , promcttendo a Deos , fe Athanafío de Lobcyra na vida de S.

por virtude delias alcançaíTe vito« Froilano,quecompozcom muyta
na , de fundar hum Moíieyro fo- erudição, & bom cliylo,& hoje cm
lemniflimop & o dotar de grandes dia fcvè no alto do monte, ondeie

herdades: pelo que lhes cncoméda- fez o voto , hum Arco Triunfal de

va , que velaflcm todos cm oração, pedraria j & para fe faber a cauía de
pedindo a Deos favor para os Ca- tal edifício ,& fe naõ perder a iem«

thòlicos, poishiaó atáoíantaem- branca do que allipaílára, me man-

preza, como era a prefente. Alguns dou o Reverendiflimo Padre Frcy

aííirmaó, que anoytefeguinteap» Francifco de Santa Clara, D. Ab-
pareceo noíTo Padre Saô Bernardo bade do próprio Mofteyro , & Gc-

a ElRcy D. Affonfo,& o certificou ral digniflimo de toda cfta Con-
da Vitoria, que havia de alcançar, grcgaçaô, compor hum Ictreyro

& ou cm fonhos , ou velando , lhe com tcnçaô de fe abrir nomcfmo
deo a mão de cumprir o que pro- arco,&cuydoque por inadverten-

mcttia , & lha pedio para cumpri- cia naô hc ainda aberto , cujo teor

mento do voto :& parece con^ hcoícguintc.

Díii Pá HIO
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BIC, SCALABIvI EXPVGNATVRVS , ALFoSVS PRIMVS

POl^T.REX, VOTVxPDVOVITDATVRVSfeORDIMlCIS-

fcRCIENS. CVNCTAQU^ OCVLIS CERNERE POS$ET, DE-

CVRRENTIBVS AQV IS IN MARE^Sl MERlTIb D.P.BERN AR.-

àí FRETVS VRBEMCEPISSET. QVOD DV PATER SANCTVS

SVIS SVORVQ^ORATIONIBVS OBTlNET,REX PROMISSA

ADIMPLET. SVRGIT ALCOBATI^. REGALE COENOBIVM,

GVIVS PRINCIPATVS HIG INITÍV,IN OlUS MARITIMIS

TEUMINV HABET. GSSTA S. Hi£C OMNIA ANNO DNI

M.C. XXXXVTII. XUl. IDVS MAL

•Oqual traduzido cm lingua Por- fóradel^a os infinitos trab alhos

>

tuguezacontèin ofeguintc, que padcccíies por cíufa da geme
Indo l' IRcy D. Affonío o I. de dcfta Cidade , em cuja Comarca ef-

Portugal para ganhar Sanearem, taisaoprcfente;, com voíFos pro*

fezneftc próprio luí^ar hum voto a prios olhos tendes viílo os dam-
Chnfto. de dar tudo quanto via nos que pakceo Coimbra voíTa

com os olhos dalli até o mar à Or

.

Pátria, voilâS mefmas herdades, &
dcm de Ciftcr ^ fc a udado com os todo meu Reyno . & cem o me Ter-

merccimcntos deN P- Sa5 Bernar vc de Grudcliífimo laço para as gar#

do ganhaíTc a Villa. E alcançando- gantas ^ 6t de tel amargoíiffimo pa-

IheoSantooque pedia, cuTjprio rà as almas*,& dado que para reme-
EiRey feu voto, donde rcíultou a dio dcftcs males i^udcra convocar
fundação do Real MofteyrodeAl- asforçasdcmeuExcrcit-^^qucmc
cabaça i o Senhorio do qual come- naõ faltará, em quanto Ihcnaó FaU
ça deíie lugar ,& fe acaba na prajia' tâo as vidiS , naô quiz efcolhcr

do mar. Acontecerão eíb&coAifas- mais que a Vr.s, de eu^a lealdade

tcdas no anno de 1 14*7. ao^ igk de para romigo , tem fcyto larga rx

.

Majío (fmbama quinta feyra. pcricnciameustrabalhos * & affim

Deftelug^rdovotofepartioEl- fio de vós meu«?pçní amentos, co.

Rcy tanto que anoyteceo, &- foy- moda-:juelles a quem Icy toçarenas

andando pjr lugares cfcuíos , & tanto meus trabalhos > como fe fo«

muy aíp ros , atè que na íefta feyra raô próprios
pela manhâa feac^ou no mais alto Credeme Soldados meus, que
do monte de Pérncz , & vendo taõ fácil , & accommodada me pa-

quam pertocftavajà de Santarém, rece a empreza, que determino co-
quiz defcobrir a todos os íeus a. mcçar em voíTa companhia^ que pe»

fim para que os levava , & animal- lo exceíTivo contentamento a'càl«

los a fahirem com anime da empre • may & pela tardança òo dia fc-

za , & fazendo-os ajuntar lhes faN guinte íe me fazem annos es dias,

lou defta maneyra. que folgara ver reduzidos a hum
Sabeiscompanhcyrosmeus, & pequeno momento. Mas quando

bem à voíTa cufta tendes cxperí- entendo cm voíTos defcjob ferem
mcntado cm minha companhia ,^ ncílc particular taó vivos como t s

meus^
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meus eípcro com tanta firmeza â

opporruuídâde de os executar, c -

mo ic n.c V ira jà triunfante no mc-

yodc Santarém, porque aempre-

zanaó careça de ordem, fe cfco.

Iháo t pnmeyro de tudo, 1 20. Sol

dados, que no que rcíla do dia fa-

briquem doze efcadas , repartindo

dez para cada huma , para que arri •

mandc-as todas ao muro, noinf-

tante que hum íubir^íe achem no»
vccomcí;'c,& afiim ficará mais fá-

cil a entrada , & íe accrefcentafà fa

cilmente o numero dos comba
tentes j & quando vos virdes no
iDuro^ procuray arvorar minha
bandeyra, para que à vifta del-

ia nos accrefcentc a fortaleza do
animo , & aos inimigos desbarate a

confiança de íc defender. Após if

to acudi a quebrar as fechaduras

das portas , para que O ímpeto dos
que entrarem por cilas , quebre os
coraçoens aos inimigos defarma-

dcs , & fcpulradoscm fono. E que

diflSculdade.medizey porreveren.

cia de Deos , podemos ter em tirar

a vida a gente defarmada , & meyo
dormida r Entre as coufas que mais
encarecidamente vos encomendo
he que náo perdoeis a nenhum eí.

lado, nem idade, mas que andem
igualmente àeípada ^ o meniroen*
tre os braços da mãy; o velho ca rre

gadodetriftes annos: a donzella

de idade fIorccente;& a que por fer

jà decrépita, cítà pedindo miferi-

cordia aos braços vitoriofos. Co-
brem vigor cíTes coraçoens , que
pois temos o Senhor de noíTa parte,

qualquer de vós poderá com muy»
ta facilidade desbaratar hum cento

de feus adverfarios. Hoje creyo

fem duvida , que fe eílà fazendo

por nós conventualmente oraçaõ

no Convento de Santa Cruz, aos

Cónegos do qual defcobri antes de
minha partida o fim delia, ncUes te-

nho grande confiança , & em outros

Conventos remotos ^& finalmente

em ti do o Eftado Ecclcfiaftico^

& povo Cathoiico , que roga por
nós ao Senhor.

Além diílo [ perdoemc o Se-

nhor eíle crime de mentira , que
voluntariamente diíTe , por lhes ac-

crefcentar esforço ] tenho trato
com aigumas velas do muro , que
nos haò de facilitar a entrada , &
metfcr dcntrora Villa. Pelejay,Pe.
lejiy Soldados peia liberdade, &
quietação de voíTos filhos , & ne»
tos, que igual com cada hum de
vós me haveis de achar íempreo
primcyro nos perigos, & não ha-
verá quem em vida , ou em morte
me poffa por via alguma apartar de
voíTa companhia. Com fummo fí-

Icncio , Ôt notável attençaõ foy ou-
vida de todos a pratica delRey,
(que traduzi ao pé da letra dcfcu
próprio teftemunho, ) & dado que
cmtodaellamoflraíTem goílo, &
no fim fc ofFereceífem a cumprir
feus defejos , fofrcrão todavia mal
querer ElRey metter fua peíToa em
taò arrifcado negocio , & trabalhà*

rão todo o poílivel pelo períuadir a

que ficaíTe, & os dcyxaíTc aelles

em companhia de fcu irmaô D. Pe-
dro , tentar o fim do fucceíTb , por-
que em fe perderem elles perdia

muy pouco; & havendo qualquer
perigo na peíFoa Real , além da per-

da univeríâl ,ficarião elles , & feus

defcendcntes com huma infâmia

perpetua Aos quaes agradecendo

Eí Key efte amor , defenganou que
naó determinava de fahir com vida
de Santarém fe anão dcyxat^a por
fua:& vendo os feus a refolução cm
que eílava , deyxando mais perfua«:

íoens começarão a prepararo que
convinha.

Dd i) CA-
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aos feus , no inilantc que a vio.

' '

[ Avance Soldados , & companhcy-

CAPITULO XIX. ros meus, não haja quem Te acovar.

de 3 que o Cco nos moltra prognof-

Como ElRey Dom jíffonfo ganhou ticos de ícr com o favor Divino a

Santarém sos Mouros, dapratica Vi Ha noíía.

que fezafeus Soldados,c^ deaí" Nem foy dcfacompanhado cftc

gunsJinaeSf que apparecernG no final de outros muy tos, por onde

Ceo ^ prognofticús dejta grande os Mouros prognoliicàraõ íua def-

vitoria, com adefirtpçao do (iíiú aventura, porque no próprio dia,

daproprta Fala, cm que fe quebrarão as pazes , que
foy a quarta fcyra antes, a horas do

Concertadas todas as coufas mcyo dia apparcceo no ar hum
ncccíTariasparaoaíLIto, & portcnioadmiravel,quefoy huma

tomada conclulaô no m )do delle, figura de Serpente borrendiffima,

deyxou ElRcy a bagagem , & gen* que Duarte Galvaó diz fcr compo-*

te de ferviço embrenhados na ma- Ãa à fcy<, aô de Touro , oquallan-

ta de Pérncz, & começando a ef* Çava dcídc a cabeça atè o cabohu-
curecer a noy te da fcfta fcyra para mas lavarcdas de fogo taô triftes ,

o Sabbado> íc fizcraô na volta de que quebrou íua vitta os ânimos

Santarém com todooíilencio, & dos mofidcTcs de Santarém, & os
ordempoílivel, & como Deoscn. Mouros íabsos cm íeus agouros,

caminhava fuás coufas, & as ors'- prognOitiçarão, que teria Santa-

çoens dcnoíío Padre São Bernar- rem cedo novo Príncipe que ogo.
do , & dos mais Religiofos de Cia. vernaííc coíd diíicrcntes Icys das

raval, & outras de varias pcíToas, que are cntaõ tivera, & divididos

o favoreceíTcm naquelle tempo, cm vários pareceres, difputavaó

pcrmittio o Senhor animar os nof» entre íi as íigrílficaçocns do prodi.

íoscomhumíinaldoCeo. Efoy, gio,cm quanto EIRcy D. AíFonfo

que fubitamentc apparcceo no ar com íeus duzentos & cincoenta

huma Eílrellamflainmada, que aU companheyros , caminhava com
lumiou grande parte da terra , & íummofilencio,para os tirar deftas

depois de íe dcyxar cíbr hum cf* duvidas,ôc lhes moftrar aos olhos a

paço notável queda, foy com huma vcrdadcyra íignifícaçáo de tudoj

carreyra vagaroía difcorrendo da o qual vendo-fe jà cm pouca dií*-

partc dircy ta para a cfquerda , até lancia da V iiia , & temendo que fc

íc lançar contra a parte domarem fcntiíTe o tropel dos Cavallos, ou
diíiancia , que a perderão de viftaj os rinchos,quc alguns podiaó dar,

& aindaquc líto fe pudcíTc gerar fez a pear os feus, dcyxandoospa-
naturaimente na região do ar de gcns embrenhados com os ginetes,

exhalaçoensque feinflammaõ, & & na melhor ordem poíHvcl foraõ

difcorrcm com muy ta velocidade, marchando com grande íilenGio

como vemos ordinariamente no atéosmurosda Villa
;, pela parte

tempo do Veraò , todavia foyeíia quechamaó Athumsrma, queerrt

taô notável, ôcfeucurío tão pouco Arábigo íígnjfica Aguas amargo.
accelerado, que bem fe vio não ler fas , quacs as tem huma fonte , que
coufa vinda acafo, mas íinal con- n;}fccnaque]lcvaik.> levando fem*
cedido do Cco,cm indicio do prof- pre adiante ( ccmo homem viíío na
pcro fim que teve aquella jornada, terra , & paííos delia ) Mendo Ra-
fc aílim o diífc ElRey D< Aíionfa mircz % òc io^ iu»to dclle as efca»
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das , cem cento& vinte & cinco ^ íccommodada pafâ o combate , nâ

que guiava D* Pedro >\íFonfo, fi qual Abzechii> Mouro valerofo^

cando os outros certo & vinte & que teve o Senhorio de Santarém

cinco homés à reta^'uardâ com El por cfpaçodc J^ ânnos , fez ô ras

Rçy. E porque fe entenda à difli^ marâvilhofas
^ porque os muros

culdadedoíitio> & a façanha que antigos qUc alii ficàraõ do tempo
fc acabou con taõ pouco numero de Godos |& Romanos , terraple*

de gente ^feiáncceílariodcícrcVcr nou-os até cima > com terra trazi-

brevemente o lugar , & forma > cm da ás coitas dos cativos Chníiãos:

que a Vtllacftà fundada. & depois dcfta fortificação Lvan»
He pois de fabcr , que â Vílla dè tou novos rt)uros,baluartes^& bar

.

Santarém ( cuja primcyra funda- bacans com que deyxou a Villa taõ

çaódcyxamos cortada na primeyra inexpugnável daquclla parte com
parte da Monarchia) eftà edifica* fuainduílriajÔcboadiligcncia> co*

é3i emhumm,ontealt^), quedapir* mo das mais a fizera a própria na-

te Oriental fica fcrtaiccido, afiim tureza. A grandeza de. la era ac*

de fua própria altura,quafiinâccef* commodadiííimâ para fuílentaf

(wiá, CO no da corrente do Rio gutrra muytcs tempos, porque

Tejo , que com fuás aguas laefica naô era taô grande > que fuííedif*

fervindo de cava inexpugnável >& ficil defedeender^ncm taó peque*

heofitioporaquella partetaôíor- íia | que baftaíTem pequenas for-

te , & o monte ta5 quebrado a pi. ças para fe ganhar, A frefcurâ de
que > que os Mouros lhe chamavaÔ feus campos > & abundância dcU
Aihafa,emfualinguâ>qucnânoí* les,hecouíâ, que naô padece exa-

fa ílgnifica temor , ou coufa teme • geração , nem íerve pira os Portu*

roía, qual o fica lendo aquclla ai tu- gue2cs, que óexperimentáo cada
taaosohosdequem avédepertOj nora. Da parte Oriental, &Mtyo
6coeracntaõmuytomáis« porque dia naõ alcança â vida dós olhos

coflumavaó lançar datliabayxo OS remate aos fcrtiliílimos campos
qucíentencíavaõ por juftiça. Da do Tejo j chcyos de ínnumera.el

Í)artedoSul, &Meyo dia aforra- creaçâôdegado> entre o qual teni

ceco a natureza com hum VaUc taõ õ primeyro lugar os ginetes taô cí*

profundj > que parece feyto de in» timados cm tempos antigos, & tão

duíliia, porque para fc íubirdelle gahados por fuá i igcyreza > queoâ
à povoação, importa ir em voltas j tmhaõ por filhos do vento* Da par*

& com muyta difficuldade , donde te do Norte he a terra montuofa,&
Veyo aos Mouros chamarem àquel-^ ínenos playna > que as outras pari»

laparre Alhanfc> que fignificaco* tes> mas dctalmineyra> que fica

bra; porque as voltas do caminho a fertilidade > 5c fermofara dos
hiaô à femelhança de huma cobra, montes competindo com a dos cam^

quando íe torce em varias voltas* pos^ porque todos elles faõ cubcr-

A p .rte do Norte ( que foy a por tos de vinhas , & olivaes , & outro

ondeElR y D* AíFonfoacomcteo) arvoredo frudifero, cm tanta

além de ficar com huma fubida^ quantidade , que fervem de mara-

quefevaydireytoaoCco, ôctoda Vilha â quem caminhando pcloâ

cila por hum monte de rocha viva^ campos i ru navegando pelo Tejo^

a faz mais difficultofa hum vallc, lança os olhos contra aquellapat te*

que íc abate quafi no proprioandar cm fim , que quem quizer debuxai

do Tejo. Só para o Poente fc moí- hum Paraifoda tcrra^nãotem mais

crava hua pequena deterra chãa) £c que pintar ao vivo o fitlodcílt

í

.

Dd iij Viíla,
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Villa, & a commodidadc das na- companheyros cm íinal de bom
vegaçoens do Rio, & fertilidade fuccciTo: masElRcy no ícupro.

do campa , que deyxiremos de tcíto , & juramento , não faz aen-
pintar mais largamente

:, portor* çao detalcoufa^masíimplczmcn-
narmos a ElRcy D. AíFonfo , que rediz, que cm as guardas pergun.

vay caminhado pelos diffi^tllimos tando quem era, & vcndoaban.
paíTos do monte, que diíTcmos for* deyra arvorada no muro, começá-
taleciaa VilIadapartedoNorte,6c râo com altas vozes a gritar : An-
chegando junto ao muro pela par- nachàra , Annachàra ; que quer di.

te onde íc cuydava que naô havc- zer : Chriftãos , Chriftáos ; & re-

ria guarda, por fer oíitioral, que petindoeftavói três vezes, come.
a cfcufava, ouvirão dousMDuros, Çou Mem Ramirez a chamar por
que cftavâo praticando, cfpcrtan. Santiago, dizendo a grandes vo-
do-íe hum ao outro : por onde lhe zes ; Soccorro , íoccorro , morra5
conveyo cfcondcr-fe entre hum cftes perros, que aqui he ElRey
trigo, que ficava perto domupo, D.AíFonfo. à qual vóz ElRey acu.

até (cntirem as velas dormidas; dio, dizendo, Santiago Patrão do
mas o Senhor, que lhe dava cíle povoCatholico, Virgem Maria,
impedimento, para que entendei» Ad^^ogadados pcccadores,foccor•

fem,que^ôfavordo Ceo, ôt ora rey aos voíTos; animo meus Solda-
çocns lhe da vão vitoria, &nã3 for» dos, aqui tendes voíTo Rey D. Af-
ças,&indurtria humana, permtt* fonfo, feri fcm piedade, não efoa-

tio,qje não felevaíTe o negocio pc- pe nenhum de voíTas máos, que jà
la via , que elles ordanavaõ , pelo chegou o tempo da ruina total def-

que fe foy Mendo Ramirez com òs tes inimigos,

íeus, por onde chamavâoAlcudia, Acabadas cftas palavras , foy
&nâo fentindo guardas no muro

,

níuy grande a confufaó de gritos,

arrimou a efcada fobrc a cafa de & vozes dos Mouros que felcvan-

humOleyro, a qual como fica (Tc tavaí meyo dormidos ao cftrondo
malfcgura, cahio, rcívalandope» das vozes ,& dos noíTos , quefu-
lomurOj ôtfezhumeftrepito tão bindoporduas:fcadasaoalto,co-
grande, que os noíTos temerão de meçàráo de pôr ao curcllo quan-
fer fentidos , & fahirlhes tudo em tos lhes cahião nas mãos : & como
vão: mas como não íentiíTcm re« ElRey vio a revolta que havia, por
volta, nem vóz de vigia, fez Men» naó paííarcm mal , osquejàrinhão
do Ramirez fubir febre feus pro • fubido, mandou pela parte do Po.
prios hombros hum mancebo, cha- ente , onde diíTcmos que a entrada
mado Mogeyme , o qual como foy não era tão forte por natureza, co-
em cima do muro, atando fegura- mopor artc,queoccupaírem aquel-

mente a efcada nas ameas, fubio la porta na melhor forma pcííivcl,

logo hum Soldado coma bandeyra dando o cuydado dcíle foccorro a

Real , & outros dous em pos elle, feu irmão D. Pedro , & a Gonçalo
&fendofótres emcima, acordà« Gonçalves mandou àmaôcfqucr-
rão as velas, & embaraçados do da que trabalhaíTe por occupar a
fomno, começarão a perguntar porta que hoje chamaóAtamarma,
quem era. Duarte Galvão diz, que para a qual ('como lugar mais pc*
Mem Ramirez, que elle chama rigoío) carregou logo ElRey com
Mem Moniz,chamara em lingua a gente que ficara comfigo; mas o
Arábiga huma das vigias, & lhe valerofo Cavalheyro Mem Rami.
cortara a cabeça,& lanhara a fcus rczlembrando-íe da promcífa que

fizera
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(izcra a ElRey 1 de o mettcr pelas dro, Gonçalo Gonçalves de Coim-
portas da Villa , acudio com bra. D* Pedro Paes feu Alferes, ÔC

cinco companheyros à<5uella por. D.Gonçalo de Souíai que como
ta , & trabalhou com pedras, ôc Leoens entre ovelhas faziaò cruel

outros inftrumcntos de quebrar cílrago nos Mouros , guardando

as fechaduras , Ôcao fim o fez com huns a porta , & outros trazendo

hum maço de ferro>que lhe foy da- tudo à eípada ; mas como os inimi-

do da banda de fora , & tanto que gos craó muytos , naõ deyxàra El-

foy aberta , cncrou ElRey com os Rey de correr pengoj fenaô acudi*

ícus ) & mcttendo os pés dentro , ra Lourenço Viegas com huma boa
fc poz de geolhos com as mãos le- companhia de Soldados , a chega- *

vantadas ao Ceo ,& fez huma bre^ da dos quaes acabou de quebrar ai •

ve oração ,& fazimcnto de graças guma pequena força > que os Mou-
ao Senhor , & depois difío lançan» ros tinhaô > & de fcgurar de todo

domâo da eípada , que taô conhe- ponto a vitoria , deyxando as Tor-

cido tinha o infame fangue Agarc- res de Ai phan defpejadas de defen^-

no , diíTetm altavoz para os feus: fores , & occupidas de corpos

Eya vâlerofos Portuguezes , naõ mortos > alagados cm hum mar de

fique Mouro com vida, aqui ten« íeu próprio íanguc»

des voífb Rey , & companheyro > Mendo Ramircz cOmo quem fa-

naõ fó por tel^cmunha das obras bia melhor os paObs da terra > anda«

que fizerdes, mas por exemplo das va com feíTenta companhcyros fa-

que fois obrigados a fazer. Ditas zcndoeftranhczaSGmarmaS;&cn^

cftas palavras, £( acudindo a huma trando pelas cafas principaes da
pequena Praça , onde fc ouvia grã- Villa , trazia á eípada quantas cou-

de rumor de armas , & gritos de fas vivas fe lhe punhaô diante Ven-
gente , achou feu irmaô D* Pedro do o Alcayde da Villa o pouco re«

fazendo maravilhas com hum tro- mcdio que tinha de a dcfcndcr,& o
pel de Mouros , & tomando-os pc . cruel cftrago de fua gente, tomou
las codas de fubito , íc fez ncUes por partido encomendar a vida â
terrível carnicería. ligcyrcza de hum Cavallo , & com
Tudo eraõ gritos, &confufaôí alguns Mouros nobres fcfahiocft

nada havia , que naô foííe tinto de condidamente,& chorando a perda

íanguc , accreícentando efte mifc» de tio importante força,& as mor-
ravellabyrinto as trevas danoyte^ tes dos Mouros , que vira acabar

com as quaes naõ havia quemfe na defenfaõ delia, £c íem fc deter

pudeíTc dar a confelho. Todavia os cm parte nenhuma , fe foy na volta

Mouros nobres , vendo chegado o de Sevilha > onde chegou a tempo^

fim de fuás profperidades , £( cum. que ( como diz Duarte Galvaõ }
pridooprognofticode ter Santa- ElRey da própria Cidade cftava

remnovoPrincipe, querendo fal- poíío pa Torre, que chamaó do
varas vidas, fe foraõ retirando a Ouro, para tomar paílatempo na

paíTo largo para as Torres de Al- viíta dos campos , que fedefco-

phan ; & fora coufa muy fácil for» brem delia ; & vendo vir ao longe

tificar-íe nellas, fe ElRey D.AíFon- aquelles poucos Cavalkyros com
fo,que a tudo lançava o penfamen^ huma preífa defacoílumada , difle

to , lhe naõ feguira o alcance com para os Senhores , que eftavaô jun-

tanta fúria , que fe metteo de volta ros com elle , que lhe dava no cora-

com elles pela porta da Fortaleza, çaõ fer aquelie Auzeri , Alcayde de

ievando comfigo feu irmaõ D* Pc- Santarém , o qual deyxava a Villa

pCÇf
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perdida , ou cm termos pcrigofos

de fe render , & para tomar agouro
^

de qual deftas coufas era , diíTc ;, CAPITULO XX.
que íc ao paíTar de hum Rio , que
tinhaó no caminho , deyxaílem bc- Como foy revelada effa vitoria aM
ber os Cavallos cm que vinhaô,cra Padre Sa@ Bernardo , & dafeftã

final de ícr a Villa ganhada dos que em Claraval Je fez por ella ;

Chrifiãos , & fe paíTaíTcm à cípora & como vterao a Portugal Reli*

fita, vinhaô a pedir foccorro:& co- giofos parafundar o Mofteyro de

moaopaíTar do Rio fe detivcíícm Alcobaça^ & outras coufas a e ffe
' bebendo , F iRey fc tirou da Torre Jim.

laílimadiffimo, como quem fenria

n*âlma a perda de taõ importante I^T O tempo que os Portuguc*

coufa:& Jeyxando-o no meyo de J[^| zes cm companhia de feu

íuador,tornem05 aofamofoPvey felicilfimo Rey faziaõ cftrago

D. Aflfonfo, que fazendo cftranhe. nos Mouros de Santarém > Ôc ata-

zascmarmas, acabou ao rompeu Ihavaô por força de armas o ira»

da madrugada de hum Sabbado, peio com que meneavas as íuas

nos IdusdeMajOjquefaòaos if. cm defenfaô de fua liberdade, cita.

conforme a memoria de Alcobaça, va noíTo Padre Saó Bernardo com
amdaque a tradição, que dura dc(, as mãos levantadas ao Cco, impe*

decntaòna própria V^iHa , cftà cm trando [ como outro Moyíes] vi,

contrario , porque fe aflSrma , que toria a ElRey D. AíFonfo ; citavaô

foy entrada dos fete para os oyto com ellequafi todos os Religiofos

de MayOí que foy dia de S. Miguel* do Convento de Claraval , velando

& a cauía deite erro , cuydo eu que a noyte toda,& chegando perto das

feria por inad crtencia do Efcri onze horas, fenriraó ao Santo Ab»
vaô, ou por faber mal conrar por bade dar huns fuípiros afervora*

Idus, porque como aos 7. de Mayo difli;Tios,maisdocoítumado, co-

fe acabe de contar por Nonas, 6c moaquellcquecomosoihosdocf-
aos 8» fe comece a contar dos Idus, pirito eft^va vendo todo o proceí«

havendo de dizer oBavo , onfeptt* ío do combate , que fe entaõ come«

nioldusy poz fomente: Capta e/i cava, & notando as pariicularida»

Idus Maiii & ainda achey algumas desdelle, apreOava os rogos para

niemorias,qiicdizem,/i!/«í A/íírí/;, com Deos com mayor vehcmcn»

que fica fendo aos if. de Março: cia.

mis como a tradição cítà cm con* Quando foy na manhãa do Sab^

tririo, ficarnos-hemos com ella ^ bado , citando cantando a Prima^

por dizermos o contentamento íc vianoroftodoSanto humcon..

delRey , & dos mais Soldados , & tentamento extraordinario,de mo-
as perpetuas graças , que davaõ ao do que quem advertira nelle , )uU

Senhor pela cítranha mercê , que gára facilmente o íucceflTo de fua

lhes fizera, naõ acabando ainda de petição* Ido a Capitulo no fim da

crer a façanha, que tinhaô acabada Prima, como he coítume daOr-
por íuas próprias mãos , 61 como. dem , depois de feytas ascercmoii

homens,q fc naô tinnaõ viíto muy . nias , que alli fe coítumaó , naò lhe

to tempo, lcabraçavaõ,dando huns cabendo no peyto o giítodoquc
aos outros os parabéns da vitoria , fabia , começou a fallar aos Reli;

como fe a cada hum per U lhe cou- giofos deíta maneyra

:

beraahonca. Benedtóius Dominus Deusmu^
qui
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(^iti dõcet manns meãs ad prdlium,^ Cidade aos Mouros , i raplofou O
diiritos meos úd bellitm* Louvores favor de Dtos por mcyo de noíTas

extraordinários fc devem. quando oraçoens ; promcttendo > feího ah
as mercês íaó extraordinárias^ & eançaífemos > fundar hum Mcftcy-
fc as vedes cm mim j ou eu as vejo ro de íia Ordem : foube-o cU pela

cm mim, & cm vós, quaes nunca fe miíericordiá Divina,& maddando*
imaginarão j lançay opcníamento Vos orar pct €Ítacaufa> valerão

a graças nunca ouvidas, poisa tanto voíTos rOgOs hO Ceó , & pc«
fonte delias fe moftrou taó liberal lejàráo taò bem cíTas mãos Icvan*

para com-nofco» tâdas, que ncíia noyte paíTadâ dcf»

Certo citou , que fe vos pcrguíi» baracàraô as forças dos Barbatos,

tarem o fim para que veftiltes cílc & dcrâo aos Cstholicoshumagio-
habito.n rpondcis, que para gaílaf riofa vitoria» Pois de táo novo mo*
avidaemmortifiGaçaó perpetua,& dodepekjà , nãOjulgaisquemefí-
porviade mánfidaõ, & paciência^ carazaõpara dar graças a qtiem él

adquirirdes a íálvaçaò para voíía tnímsí? Benedtãus Dcminus Deus
alma; pois fe agora virdes, que meus .ôjui doçetmmus meãs adpra^
deífas mãos cruzadas huma íobrc Itum.éf digitos meos ad bellfim.Í,o\i*

outra > & dcíTcs braços incapazes vores infinitos fejaô dados a meu
de forças oífenfivas , fass Dcos inf- Deos , & Senhor, que cnfínou a pc*

trumcnto para desbaratar cfqua» lejar minhas mãos, & fez meus de-
droens de gente armada, femfc dos deftroscm jugarasármas.Or-
quebrar o mérito de voífa paciêcia> dcm de milicia do mundo hc^& foy
naó tereis cita por hfia nova inven» depois que ncllc fe ufou pelcjalf

ça5 de mercê nunca cuydada ? & com as forças do corpOj mas cílan-

huma divida taõ merecedora de do as mãos quietas fazer guerra
novos agradecimentos , quam no« com as mãos d^alma , he 1 içaô , que
vasfao as vias com que nos obriga? fó Deos a cnfina. Mal fofrctão os
Vcjovos fufpcnfos no eftylo da Soldados Portuguezes dizerlhes

pratica, & dcfcjofosde me pergun. alguma peífoâ, que não cráo aquel-

tar a novidade delia j pois louvan. Ics braços cníanguent^dos , &
dovos até o prefente a mortifica* aqucllas mãos, em que fcviáoas
çaõ , & humildade > vos cngrandc- eípadas banhadas em fangue barba-
çoagoraocítylodamiliçia^gaban- ro, as próprias, que frânqueàra5

dovos a boa habilidade que tendes os muros do povo inimigo, & que-
no exercício della,& mandandovos rerlhes perfuadir , que huns Mon-
dar louvores a Dcos por cila caufa: gcns poítos em França , & debili-

inas naô vos cfpanteis do que digo, tados com peRicencia foraõ os ver^»

porque voílas mãos fizeraõ cita dadeyrosauthorcs detaõgloriofa

noy te huma façanha digna de lem. cmpreza. Mas fcm duvida , ainda-

brança eterna, naõ meneando as qu€oderramardofanguc,&aexc-
armas com violência , mas levanta, cuçaô de tantas mortes foy fua > 4
das as mãos ao Ceo , eícalàraõ as força com que as fízerâo foy noíTa.

muralhas da mais inexpugnável Desfalecerão fem falta no mcyo dei

Cidade de H efpanha. tanto adverfario , como outro Jo-
Eílava AíFonfo Rey da Lufita- fué entre os Amalccitas,feas mãos

nia, cujo nome todos conheceis dcMoyfés dcyxàráo de citar \4s

por fama , ôc cuja fama he conheci- vantadas, cm quanto a peleja dura^
da per fua grande piedade , merti- va; pelejaftes vós,& elles vencerão»

do cm tribulação para ganhar húa as forcas forão vo0as , a obra fua:

fcus
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feus braços movi<»ó a cfpada , & os grandes baralhas venceíles neíla

VoíTuS obravão as façanhas: cllcs noyrc, quanto alcançarão voiíaS

commettião o in-.migo, & vós lhes forças, que inimigos comàrso voí-

cmprcíiavcis o esforço ; não vedes fas iiiâos. Louvay todos ao Senhor

que novo modo de guerra? Btmdi- comigo
;,
que tão gentil modo de

to pois huma vez, & outra meu ccmbacc nos cníina : Benediclus

Deos , & Senhor , que adeftra nof - Dommus Deus meus , d^í»

fasm*ãosem tacsconfliélosj&nos Acabada com geral coíítenta»

fortifica os dedos cm taes traba» mento de todos os Reiígiofos a

lhos. pratica de noíío Padre SãoBcrnar-

Era cftc povo hum jugo, que af- do ^ mandou cantar í> Te Deum lan,

fligia as terras Catholicas 5 hum damns j com a folemnidade pofli*

pczo,que abatia as forças dagen- vel, ind > todcs emprociíTaôacéo

te Portugucza ; huma mafmorra. Coro, onde o Santo fc deteve tm
onde mornão cm duro cativtyro oração ,até ferem horas decantar a

innumeravcisChriftáosjhumaSy- MiíTa Conventual, que cUe pro-

nagoga de pcrverfos, ondeie com- priodííTcemfazimento de graças,

raettiáo mil oífenfas contra Chri- com as iníignias Abbaciaes, como
íto; & finalmente huma chave, que fe coíluma nas feílas principaes da
cerrava as portas a toda a efper an» Igreja : & dah i a poucos dias come-
ça, que os Catholicos podiáo ter, çou dedarbrdcm a mandar Reli.

de paliar com íuas conquiftasadiã- gioíos, que fundaíTem o Moíicy rn,

te. E agora mcttida cm fuás mãos, & déííem execução ao voto dclRcy
trocou de tal modo as fortes, que D. Aftonío; mas não tardou o Ca-
fi a rauyto fácil aos Portuguczes tholico Príncipe tanto, que não
cílcndercm a Fé de Chriílopor prcvcníí?e erta vinda com hum avi-

todas as terras de íuaconquifta , io ,que mandou ao Santo por hum
fem deyxarcm inimigos que tcmão homtm de íua caía , o qual chegado
dctraz das coíias. A tudo ifto a Claraval, pcdio com muyta mf-
âbrirão voíTas mãos caminho y & tancia , que mandaífcm Rtligioíos

a hum numero quafi infinito de ai- para tomarem poífc das herdades ,

inas,que de longe efíou vendo com que ElRey lhes promettêraj& fun-

os olhos da confideração, irem por darem o Moílcyro a feu modo,,
cftacaufa povoar a gloria, queco- porque na fabrica delle dctcrmi*

Hio foy havida à força de braço da nava fazer grandes deípczas: &
oração p fera huma perpetua forta» para may( r fédoquedizia , dco a
leza, onde fe encerrem almas, que noflb Padre São Bernardo huma
á força de louvores Divinos adqui- carta dei Rcyncfta forma.

rao glorio fas vitorias; Ôtaffimco» ^Ifonfus Bei gratla PortuiaU»'
mojacobeltimou cm mais a hcran» fum Jtex, •venerabiU Patri Bernardo

ça que deo a feu filho ] leph
, pela ^bbati Clara^alenfiurn* l^overitts

ganhar á força de braço , aflim fera cjmdper Dei mt/ericordiam adijuijii/t»

CÍia cafa , que cedo mandaremos mus Santarenamy eju^ erat ci-zfitas

fundar, a que mais tenha nos munitiffimaiO jí^gum fupercapka no*

olhos
»
pois a conquiftey com as la- J/ra , O iredimus fer lonas ovationes

grimas dos mcus,& com força pu- ^cjhas , c^uia nos voi frimocommerm
radeoração,paraa dcyxara jofcph dc.mus^' frcmifimas cjmdfaceremus
de noíTa Religião Ciíicrcicnfe, co- ^'o( is Monafierium z/eflri Ord'tn'is%quod

mo herança fingular, &apart.da farãúfumus ^ttt facUmusTiofirisfum^

das mais que hoje poífuc.Vcde que fuLus , 1/0$ mittiu nd nos Menachos,
•' 6»



T>A C B^KOH I'^^ 7>BCÍSTE% 31j
Ú^ nos (juod dtxtmus complemus. Reli-

qua (juomodo accidertínt ,qu<eque eo/e*

nerunt i diàèt "Z/obis famUiaris nofter^

quem mitnmus^ ipfum credite^^ noSf

Be^inam lixoremnofiram ^Ó" timcum

fiitum
j
quem nuferhabeOf &* Henri»

cum T>eo commendate»

Dom AíFonfo por graça de Deos

Rey dos Portuguczcs , envia fa Li-

dar ao venerável Padre Bernardo,

Abbadc dos Monges de Claraval.

Sabey , que pda mifericordia de

Deos ganhamos Santarém da mão
dos Mouros 5 a qual Cidade era

muy forte ,& hum jugo febre noí-

fas cabeças : & cremos fem duvida,

que tudo iílo nos fuccedeo pelo

mérito de voíTas fanras oraçocns

,

porque antes de o commettermos,

nos encomendamos cm voíTos me*
recimentos , & promettemos de

fundar hum Mofteyro de voíTa

Ordem, para aedificaçjãodoqual

eftamos promptos , & com as def •

pezas apercebidas, Vôs manday
alguns Religiofos , & no mefmo in-

ftantc fe dará à execução noíTa pro-

melTa. O fucccíTo das mais cou.
ias que nos acontecerão na con*
quifta, & o modo delias ;, vos con«
larà cíTe noíTo criado, que man-
damos, a quem podeis feguramcn.
te dar credito. Encomenday a

Deos noffá peíToa ;, & a da Rainha
minha mulher, & de meu único fi-

lho Dom Henrique, que tenho ha
pouco tempo.
Como noíTo Padre São Bcrnar.

do reccbeo cfta carta dclRcy, Sc

íoubc os deíejos que tinha de dar
fcu voto á execução ;) ordenou a

partida de cinco RcÍigiofos,a quem
deolarguiílima inftrucção do que
havião de fazer , aíTim na fundação
do Mofteyro , como na ordem , &
governo dclle,& entre as mais cou-
ias l he mandou, que o cdificaíTcm

conforme à traça de Claraval^ por-

que queria ter nellc hum debuxo
vivo da caía que governava , pois

não havia de repartir com elle me»
nos de íi , que com fua própria Ab»
badia, antes fe huma fofie govcr-^

nada pela prefença do corpo, na

outra havia fempre de rcíidir com a

doefpirito» Deolhe em huns cor*

deis a medida de todas as officinas,

& lhe mandou, que cfcolheíTem o
fitioem hum vallc , onde fe vieífem

ajuntar dous , & no meyo deam*
bos lançaíTem os alicerfes : & cem
tanta cfficacia entendia o Santo em onnA
aviar efles Religiofos > & nas mais >-.^ , j
particularidades do edifício, que *

os próprios Monges de Claraval íe

admiravão difto : 3^ chegou feu ir-

mão Sáo Gerardo a lhe perguntar

,

porque íe moítrava mais folicito

na fundaçãodeíla Abbadia,quena

de todas as mais > que tinha funda-

das pela Chriflandade. Ao que lhe

refpondeo o Santo diante de algús

Religiofos , que fe acharão prcíen*

tes a cíias palavras.

A caufa (irmão meu) porque
mais vigilância ponho nefta cm-
preza , que nas outras ^ he , porque
as mais Abbadias offerecerão-mas

femtrabalho, & eftaganhey-a eu
com muyto. Porque vos quero
defcnganar, que tanta affliçâo ti-

ve cu no efpirito diante dos olhos

deDeos,nanoytcqueos ChriSãos
pclejavão com os infíeis>quátaera o
trabalho corporal de todos elles>

quando andavão desbaratando os
inimigos ;& nunca negocio pedi a

Deos de mais lagrimas , nem lagri-

mas mecuftàrão.mais, queasdef-

tc negocio : & affim como obra de
meu fuor quero que feja pcrfeytaj

& além diíio me fez o Senhor mer*
cèdememrflrar os grandes lou-

vores,que ncftâ Abbadia (c lhe hão
de dar de continuo , & a muyta Re-
ligião , que nella fe ha de coníiervar

em todo o tépo,por ondeie mevay
o coração comcftcs filhos que man-
do , porque fe Claraval he hum de
meus olhos > cAa Cafa ha de fcr cm:

uo,
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tro , & como os olhos fe cftimâo firis , robur ,

&* fomtudinem ^oflufa-

tanto,na5vosefpanteis dcfcrião bamHSyC^exeoq/odiniqmtatcs nof-

nimio em lhos encomendar. tY4s 'veflram non im^ediemnt feúci?

Admirados ficarão os Religio» tatem ^fummèUtatifumus' Rejàvi»

fos de ouvir tão encarecidas pala- mus etiMn intentem fietatcm , qua

vras ao Santo ; & os que haviâo de commutus , z>otHm de /edificando coe-

partir fentirão menos aufencia, nobio ^Ittjfimodevovijtls y^nafropter

vendo que haviao de Ter os primei- mittimtts hos filios , quos laóie dcóíri»

ros Fundadores de obra tão fanta* »« ab incunabulis Reíigionis chrifio

Partirão-fe no mez de Agofto do nutrivimíts^ quatenns nos ip/os^celfi'

próprio Jinno de noíTa redempçao tudinivefir£commenda.ntes^fiíimvQm

Anno de II 47. & chegarão a Portugal a ti intentionemad debitam exeoitbnem

_ ultima femana do Advento, &vcf« perducanty iilud candentes Monaftc
^ * pçra de Natal entrarão em Coim- rmmyincujusdurationefGf^in^ez^rita*

bra , Oode o próprio Rcy eílava, de te , tndelehúe hahebitis elo^ium Eegni

quem forão rcccoidos com a devo« i/efiriyHP' in di viíicne reddituum^dt vi»

ção > & humanidade de animo taõ detur a vohis corona i/eftra. Sewet i/uí,

Catho!icOí& depois de lhe darem Cí> iíluftrem Repnam confortem íer»

as lembranças, & faudaçoens de Z'<itorcun6iorHm ^^ benedicatfrolem

ODÍTo Padre S. Bernardo, lhe derão ve/iram 1 ut videatis ft.ios fiHorftmVem

huma carta lua , que porey no pro» jirorum gaudentes in poffej/íonibus ve»
prio Latim em que eftà,o qual ima- ftris,

ginoícr do Santo, peU femelhan. Qucrdizer:
çaquc tem nocííylo,&náod3quc AoChriftianiílimoRey D. Af-
cfcrevco a memoria , donde vou ti- fonfo, Rey dos Portuguczes, Ber«

rando efta hiíioria, o qual põem nardochamado Abbade de Cl^ra-

muytas vezes algumas palavras de val,oBereceopoucoque he. Lou-
noíTo Padre São Bernardo cm feu vado feja o Senhor ;,& Pay Sobcra-
cftylo,&não no mcfmo Latim do no de noíTo Senhor JESUChnft),
Santo. Pay de mifericordia , & de coníoía-

» Chriftlanijjimo y(^pio^lfonfo Rem Çaò, que vos confortou no mcyo
gí Portugallorum Bernardus Ciara» dcvoflatribulação,& mandou fcc-

^allis vocatus uúbbas , modicum id corro a VÓS ,& à voíTa g^ n? e, iiran-

qmd eflBenedtãus Deus, O Pater do de voíTas cabeças O afrontofo

TiomininoJlnJefuChri^i^ Pater mi" jUgO doS MouroS. Jà cah»rão os
(ericordiarum , Ó* Vens totius confelam muros de Jericó : arrazou-fe por

tionis iquiconfoUvitvosintribuUtio» terra aquclla grande Babylonia:

ne vejlra y O* mifit conjoUtionem vo» deílfuhiO O Senhor as Fortalezas

bis ^ t^ genti vefir^ ^ dum abfiulit de feus inimigos, &ltvantOU a po-
epprolrium Sarracenorum a cervicibus tencia de íeu pOVO, a quai fehcida-

^eftris, Cecidernnt nturi Hierichw. ce' dc foubemos anteS de.fc fa / cr , por
àdit Babylon maffna: deftruxit Domi» revelação daquclle cfpirito , cm
nus mítnitionesinimicorumfíiorumy&' cuja máoeíiá fcm inlirumento de
ejctulit cornupepuíi fui. Quod etiam vóz^dizcr leus fcgredos , a quem
Antequam fieret refcivtmus ,ffVelante he fervido; & por cfta cufa atfli-

Spiritu
j
qui ubi vultfpirat , ahfque au- gimos noífas ai iRas •-,& aííim cu, co*

ditione voeis. Pr^pter quod animas no» motodosmcusirmãos,proltrados
^ras affliximusyG^ tamparvitas mea, diate do Senhor pedíamos fortalc-

quàmreliquifratres mei coram Domi» za,& vigor para VoíTos braços cm
noproz^olutijdccmãtibinmdnibítsvcr. quanto durava o combate; & de

RCfijS
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noíTos dciRcriíos não impcdircoí fonfO;, 5t fcu irmão D. Pedro ca*

voíTa fcíxidâdcp nos alegramos» fo- niínhodc Lcyria, &dahipara Al-
brcmcdo. cobaça,ondccntaõ não havia íinal

JuntatTicnte foubemos a grande nenhum de povoação , nem memo-
picdsde, comqucvosmovcftcs a ria de moradores^ícnáo matas bra»

fazcrvorodc fundar hum Moftcy- viliimas, & quafi impenetráveis,

ro, para cuQ eíFeyto mandamos ef- pela grande copia de arvoredo fil-

ies filhos , que criamos para Chrif- vcítí c : & diícorrcndo os Religio-

lodeídcospnmeyrosannosdcfua fos por huma parte, & por outra,

conveffaó, porque dtpois dencs ccriideícjo deac arem o lugar que
encomendarem a voíTa grandeza^ noífo Padre S. Bernardo lhes apon-

dem intcyro cumprimento à pie- iàra,& o fitio cercado da corrente

doía tenção de voílo voto, íundan- cedous nos, depoiS de muyto
dohumMoílcyro , naperpctuída tr.baiho vieraõ ter a hum valle,

dcjôc mteyreza do qual tereis hum que agora chamaôos moradores,dc

infallivcl íinal do íucccíTo de voíío Chaqucda ; & vendo alli algumas
Rcyno, & di vidindo-fe as rendas conírontaçoensdasqácbukavão,

que lhe de\xarJcs,íc dividirá voí- aíTcntàraô, que fe déííe alli prin-

íaCoroa-GuardcoSenhor^quctu- cip:o ao Molteyro. Dcfcccupou-
do: onfcrva, voírapeíToa^&ailluf- íe por mandado deiRcy hum pcda-

ire Pvainha voíía mulher , & lance a ço de terra capaZ;& limpo das ma-
bençao fobrc voíTos dcfcendentes, tas , íc eítendcraô nelle as cordas,

para que vejais voíTos netos com & medidas, que os Monges tra-

goOo cm voíTa herança. Com efta ziaò^com determinação de no dia

carta , que tem aíTás que notar , ôc Icguintc fc abrirem os fundamcn-
com muy tas coufas , que os Mon. tos^ mas quando o quizerão fazer,

ges Francezes diíferaõ a EIRey D. nem acharão as medidas , nem pcf-

^íFonfo^ ficou taô afervorado , que íoa na companhia que déíTe noticia

quizcra logo partir-fe para o lugar delias, de que fe eniníiecêráÔ

onde fc havia de começar o Moí muy toos Religiofos , & o próprio

tcyro; mas à petição dâRamhafe Rty, & confiderando , que íeria

deteve até paífar a feita, mandando outro o lugar, onde o Senhor fof-

agazalhar os Religiofos em Santa fe fervido que fe fundaíTeoMof-
Cruz de Coimbra* teyro, mandarão muy tas peíFoas

por diverfas partes daquelles val-

Ics, para ver fe achavaõ algum final

CAPITULO XXI. das medidas , & EIRey comos
Monges fe foraó ao longo do Rio

Como EIRey D.Affonfofoyemcdm^ oontra a parte do Occidente , 6c

panhiâ dos ReUgiofos fundar o tendo andado quafimeyalcgoa,on-

Mofteyro de Alcobaça , & da Ah- de aqueíle Rio , que traziaõ â mão
hadia antiga ^qm fez ^ comom&is direyta, fe ajuntava lOm outro,

quepffou ate (e fundar a nova, emhúa relva chãa cuberta de mato

que hoje permanece» razo , acháraô as medidas armadas

com tão boa ordem , & concerto,

PAíTada a feita dos Rcys,& ou. como fe as puzera algum Ofíicial

tros alguns dias, que íe gaítà- primo»

raô em bufcarOíficiaes primos, & Grande foy o contentamento

trabalhadores para aobra donovo delRey ,& dos Rcligiofos
,
quando

Moftcyrc , fc partio EIRey D* Af. viraó o cuydado que Dcos tinha

£c 4e
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de fcus fcrvos , & do lugar cm que tara ^ os Reiígioíosí na5 oufando

fchaviaôdeoíFcrcccr tantasalmas infiíisr comiiíRcy , pelo iiaó dcfj.

ao íeguir , dcbayxo do íuavc jugo golfarem : & niaiidarido aiin.par o
da fanta obediência. TccouElRey íiuo dè iodo gtntro de mato, no
huma corneta de monte > cjuc fcm- kgundo dia de í» cvcrcy ro, cm qtií

prc trazia comíign, para que acu« fc ccltbra a ftfta da Purificação da

diíTím todos os que maridàra le- Virgcni Maria Scnhcra noííá , do
volver aquclles valles, ôc quando annodc Chriílo de 3 14.8. ír.andou A «no
vieraôp&achàraõonovomodode ElRcy abrires fund mentos da

maravilha ,
julgando pela traça, &: Igreja ,íendo elle o primcyro, que ^^4^'

bem accommodada compoíiçaõ COmhumaenríada nas mãos, tirou

qual poderia fer o Mofícyro da- hua ccyra de terra, &: a levou fora

quellaobra, C( meçàraó a tratar íobre os hcn-bros, & depois dcllc

coni cfpanio em louvores de Deos, fez o mcfmo fcu ira ao D. Pcdro,5c

& de ícus Santos. Quiz ElRey os mais Senhores que allife acha-

que em tudo fc guaraaíTc a traça raò;& porque a grandeza da obra

que cftava lanhada, falvo no tama» pedia muytos annos para íe aca-

nho das cfíicinas ,
que quiz íe fizef* bar , & os Rcligiofos naõ tinhaó

íem conf rme a grandeza dcíeu fufíicicntegalalhadonaqucllasbrc-

animo, & devoção, & naõ co nhãs , mandou ElRey fundar huma
mo os M riges fe contcntavão pequena Igrcia com íuas officinas^,

que foíTcv&c moellesforaõcrca^ ôcgafalh.tío, perto dacbra,cndc
dos naquella prirocyra aípereza de os Monges viveíTem acccmmoda.
Claraval ;, & qucriaÓ que efta Ab. damcnic,& deíh primeyra Abba-
badialhefoíTcfemclhante^diziaõa diacftàamdacmpé a Igreja, que
'ElRey, que naõ traziaõ ordem de cbamaó Santa Mana a Vcla^&kr^
íeu Padre Saô Berna» do, para íe ef- vioatc nolTos tempos de Fregue/ía

tenderem mais nos edificic s, do ao povo de Alcob ça, cm qiíanro

que moílravaaquclla traça que tra» fc naó acabou outra mavor, que

ziaô; ao quelherefpondcoopie- mandou edificar o Cardeal Dom
d^ foPrincipc, que bem cumpriáo Henrique , Dom Abbacc que foy

feu mandado, pois nolugar,&fcy. de Alcobaça, & depois Rcydcflcs
çaódascíEciitaslhenaô fahiaô do Reynos. Quatro annos legaftàraó

'goftr,& que quanto àgrandcza,& na edificação da primeyra Abba.
magnificcncrá da obra, pois elle ha- dia , & fe acabou na era de Chriftp

via de fazer a^ dcfpczas, naõ ti* de 1152. como confia das memo- Annc
nhaôrazaõ para lhe pôr taxa, nem rias antigas,que hoje ha cnvAlco- n^j
o Santo fe havia de haver pordef. baça, & de huma pedra queefiâ à ^ *

fervido , do que ncfte particular fe entrada da Igreja , vindo da clauf.

acerefccntalTc. Com ifto fe quie- tra,comosvcrfosfcguintcs.

-3^
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TEMPLA DVO POSVÍT FACTI MONVMÈTA POThTÍS

ALFOSVS POPVU GLORIA MAgNA SVI

VALIIBVS HIS PRIMV STRVXITNON GRADE SACELLV

ANNO QVEM LECTOR CRVX TIBl SANCTA NOTAT.

)í( E. M. CXC XI. KAL. OCTOB.

Cuja fignificaçaõ he a fcguíntc» liberal iíTimamente quinto era ne*

Dous Templos fundou o pode- Gcflario para fua grandeza. E com
rofoRcy D, AÍFonío, gloria fobe- ícrem as rendas de fcuReynotão
rana do Rcyno Portuguez , para limitadas naquelle tempo, quenaõ
memoria de feu grande poder: o paíTavflô de onze contos, & cento

prin^cyro dos quaes fundou aqui & dczafcis mil reis, conforme a huá

ncftes valles com pequena fabrica
;,

raícunhos de reccyta > & defpeza,

na era que mofíra a Cruz pintada qne vi de feu tempo, fuíkntava

abayxOi que be na de Cefar de continua guerra contra Mouros,
1 19c. & no anno de Chriíto de fcm faltarem pagas ordinárias à

iifj aos 20. dias do mez de Se- gcntedegucrra, ôc fundava Mof-

tembro, que foy quando fcdeo fim teyros taófumptuofos, & todos

ao Moíleyro velho, ferecolhéraó quafi em hum tempo, como eraó

nelle os Rcligiofos, fendo íeu Alcobaça, Santa Cruz de Coim»
primeyro Abbade o Santo varaó D. bra

;, S. Vicente de Fora , S. Joaõ de

Ranulfo , que viera de França no. Tarouca, com muytos outros que

meado nefle cargo por noíTo Padre ha pelo Reyno, & os dotava de tan-

S. Bernardo. Ncfte pequeno Mof. tas rendas , que tem alguns dcl-

tcyrocomeçàraõ os Monges a fa* Ics hoje muyta mais do que cn-

zer vida fantiílima;, guardando ob- taõlhe rendia Portugal : & com to-

fervgntílimamer.te a Regra, & dos cftes gaílos deyxou quando

ma sEftatutos,& trabalhando por morreo a feu filho D. Sancho hum
fuás próprias mãos para fe fuften- thcfouro de maisdeSzo. mil cru-

larcm > porque naó tinhaõ outras zados > em moeda de ouro,q era na«

rendas mais que aquellasqueco* quelletêpohõafoma de dínhcyro

Ihiaó de íuas fementeyras , & das amoedado , q tinhaõ poucos Reys
terras que rompiaô , & cultivavaô Chriftâos.ElRey D. ÁíFonfo hum
p r feu próprio trabalho. Acodia anno depois de acabada a Abbadia

muyta gente ^aílim a trabalhar no velha,querendodeyxarosRcli^io-

MoftevTO, como a tomar o habito fosfegurosemfeuMofteyro, &as
para fervir a Deos em companhia rédas q promettèra nomeadas com
íJaquelles Santos varoens , cujaaf- a demarcação d as terras: lhe dco lo-

pêra vida admirava a quantos os lemnedoaçaõ, cujo original fecon»

vinhaó vifitaP , em particular met- ferva no Moftcyro de Alcobaça na

tia a todos por dentro a humilda, forma fcguinte*

de, filencio, & íujeyçaõquerefc In nomine Domini Jefu chrifiU

plandecia em todos, »/imen, Q^nUm quidem decet unum»

A obra do Mofteyro hia em grã* cfuemque fidelem , à /típerno largitore

decrefcimentO, pela diligencia que debonisfibi collatis Dei minifiros par»

ElRey punha cm a fazer ,
ga ftando tkipes effictre , ut per eos c^lefimm bóm

£c Ij nwttm
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noYum fartià^es effà mereaiur» Jígo te^ro tttmo tradeve cura^imus perpe

uâlfonfus Let fKtjetUorda Portugal» fetuo fi/fdendam ifuhtaliconditíone,

lenfium BeX , unàcum axcremea Do- (juhdji hunt iocumfeYincunam 'Z'(fira^

na AiahaLda Fiegni mei conjortem^ttf à^abjcjue n.eo LonjUo me Ttfente de»

tamcntum > Ci>^ cautnm fai imus z c« Jertum átmileritis , ijut?i(j»*fm recypera'

his Domino Bernardo Liaravailenjis turt ejui-.jojt^is lerò ( quod fieri non

(Knohlj ^hbatif &* fratrtíus vejtrxs cYtdirKUi , hoc nofirum faBum nyum»

íitri/íjue fuu fsorti us ifejtris in perpe» pere , fel dtrmnuere voluernyin primis

tuumprofr.oi^cndts de illa nc/ira pro fit maíedtciuS ^Ó" ^t^^^-^y^tate DttPa"

pria haredtí^te ,
(juam haíemus inter íris om^ipoteítns , C" Tiíij % & Spiri»

duo tila oppida nominata Leyria
, Cí> tus Satith , 6^ Beíitl Fetri ^dpofiolorii

Obtdos
,
/«^ monte iakha , território Vrinc f.ts excommv.mcatus , C/ àsan*

Vlixboneníidijcurnntibusaquiiinma» ólte EccLeJiá^ mim/ieyio feparatus ,
0*

re. Damus ít^ique tobís locam ipfum, cumjudatraditore in injernocolloca^

qui^icobaiha nuncupatur^ O^tc/Ia- tus ^Cí^ tnjuper patiat D- jolidos borne

wentumi Ú^ lautum deeodem "vobis monette, íí.6ia carta era M.C. XC.I,

faàmust pro remédio antmarum nof% Sexto idus^fruis.b^o *Alfonfm Rex^

iranimfi^ farcniumnoJírorumiUtme" ttxor mea Jlegina Mahalda hanccar*

moría nojiri apud eundemMonafle» tam proprijs manibus firmijjimè robô»

vium habeatur fempiterna. Hocab in^ ravtmus, íernandus Vetri:^CurÍ£ da^

te^ro dando concedimus, Cp* tejiamen» pifericonfjmat»

tum y Cí> cautum firme facimus
,
ficnt Petrus Pelatdes curtA fignifer* cottfir»

terminis inferiusfcviptis dividitur ,in mat,

primis ficht difiditur per ipfamfocem ^/ilfonjus Menendi:^UÍtxbonen{ispr4^

de Salir , quomcdò vadit per ipfam- fcSlus , cun^rmat.

a({uam de ipjofuratorio^ deinde ad ip» Gonfaívus de Soufa , confirmai»

fam gargantam de Olmos , & inde ad Veiajcus Sattchtf^ , confirmai»

ipfas C.mdtas de ^Itum arupta^deinde Fro tejiibus.

quomodoparútcum ipfo •/indano ^ O* Fetrus ^tellis. Felagins ^tefvs,

fertt in ipfam aquam de Co;^^ &* tranfit Gunjalvus , tefiís^

per MeluAm ad iplam matam de Fa» Menenáus , tejiis,

tayas » O* i'adit . nter ipjam Feterney* Alfonfus Poriugidlenfmm Rex.

ram, C^ Moher pÚ^ mari jungitur» Jlegtna Mahalda tpjiusuxor,

Habeatis igitur, & pcffídcatislocum Magifler ^ibertus Reg. Cancellarius»

ilíum [tcut jam termin.<tum dtgnofct» A qualdoaçaõ trasladada fielmente

tHYy cum intiOitihusS^ regreffibusfutsy cm iingua Portugueza , contém o
cum aqnis. &pafcui3y CS^ aàjacentijs fcguintc.

Jui^ , cum ti rris cultis, G^ incultis^ cum Em nomc de noíTo Senhor Jefu
^'ineis I dom'bus ,

ú^ortis^CP' planta Chrifto. Amen. Por fer couíade-
tionibus, cum uni^verfis^qu^ ibidem ad ccntc a cada hum dos fieis ía2cr

omnium praifiamen eIJe "Videntur, participantes OS fcrvos de Dcos
Q^dquid etiam inter términos ifios ad cios bens quclhc faó dadoS pclo

Regale juspertinetyde noflro domínio Soberano Crcador, para que por

fit abrajum yú^in veftro tradiíum^at* cite mcyoo faça Dcos participante

que confirmatum jure perenni. jSJam dosbcnsCclefliacs. Fortantocu

ftcut idm[uprádiãum ejt ^ejujdem /o* Í>»Aftonfo peia Divina miícncor-

à teflamentum y (!p* cautumjtabilçfa» dia Pvcy dos Portuguczcs , junia^

cmusidhonorem^G^ gloriam Dei,ú^ mente com a Rainha D.Mafalda
BeatJJim<e Virginis Mm<g. C arai'ai- m.inha mulher y& companheyra no
4en/is coenobij ^ hac fana mente yOtn- Rcyno, fazemos tcftamcnto,& cn-

couto^
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couto , â vòs D Bernardo Abbade de poíTe na tal herdade para a tcr-

do Moíieyro de Claraval, & a voí- des para ícmprc, com tal condi-*

íos irmãos, & todos voíTos fuccef- çaõ , que fc por negligencia voíTa;'

fores que forem pelo ten)poadian. & vivendo eu , deyxardcs fem
te , de huma noHa própria herdade, ir.cu coníelho deíamparado o lugar

que temes onrrc aqueJlcs dous lu. fcbrediíc, o naõ poífais nunca
gares , chamados Leyria ,& Obi- mais recuperar; & fe alguma
dos,abayxodomontcTaicha, Co- pciloa ( o que naó cremos que
marca de Lisboa , aguas vertentes poffa acontecer ) quizcr annullar>

aomar. Damos-vouambcmoLu- ou diminuir cfladoaçaô> primcy»
gar que chamaõ Alcobaça, &vos ramente fcja amaldiçoado, & ex-
fazcmosdclleteítamcnto, 5c cou^ commungado pclaauthoridadedc
to > per remédio de noíTasalmaSsôc Dcos Padre Omnipotente^ doFi-
dcnoííosantepaíTadoSí&paraqfí- lho,&Eíp;ritoSaíUo , ÔídoBemé
que no Moiky roque allilc fundar aventurado S. Pedro Príncipe dos
perpetua lembrança noíía , & dan- Apoíiolos , & apartado dos fuftra-

dovos toda efta herdade, vos fazc» iíios da Santa Madre Igreja , & poi
ir.osícfíamcnto,& firme couto dei- i^o no inferno com judasotray*
la^pelos iimitcs abayxo declarados, dor , & aíèm difto pague quinhcn»
primcyraméte como íe divide pela tos foldòs de boa moeda. Fez-fc
lóz de Silir, & vay direyto peia a prcfcnte carta na era de Cefar
agua do Furadouro, &dahiàgar- de 1191. q he no anno de Chrifto
ganta de Olmos, pelas cimalhas 115 1. aos 8- de Abril. Eu ElRcy Annd
de Aljubarrota, como parte com Eí* AíFonfo, & minha mulher D.
AndanO;& férc direyto na agua de Mafalda confirmamos com grande '^í'2

Côs , & paíTa direyto por Melua, firmeza , & aílinamos de noflas

até a mata de Patayas, donde corta mãos a prefente carta. Fcrnaô Pe*
direyto por entre a Pcderneyra , & res Copeyro môr , confirma. Pcro -

Mucí, até chegar aomarj o qual Peres Alferes môr, confirma. A f«

lugar como fica demarcado, qucre- fonío Mendes Regedor de Lisboa,
n os que tenhais , & poíFuais com confirma. Gonçalo de Sou fa, con-
fuasentradáS, &íahidas, aguas, firma. Vafco Sanches, confirma.

& paíios , & todas as mais perten Pedro , tcílcmunha. Pelayo , teíle.

ças , & com todas as terras culti- munha. AíFonfo, Rey de Portugal.

vad^s,& por cultivar, Vinhas, ca. Mafalda, Rainha, & mulher do
fas, hortas, & pumarcs, & com próprio Rey. Mcftre Alberto Can-
todas as mais coufas, que ncfte li- cellario do próprio Senhor Rey a
mitc fe cncerrarem,para provimen- notou.

to dos moradores , & tudo o que Com cfta mercê, &muytasouí
delle adentro pertence ao direyto trás, que ElRey fazia aos Religio*
Real , fcja dcfmcmbrado de noíTo fos,fe hia augmcntandoonomeA
Senhorio, &tr3fpafíado ao voííO;& reputação danova Abbadia, & fc

confirmado ncilecom direyto per» moviaõ muytos Senhores da Cor.
petuo. Porque (aflim como acima tea tomar nclla o habito, entre os

hedito j vos fazemos doação, & quacs foy D. Pedro AíFonfo meyo
cncouto eftavcl ,& firme, à honra, irmaô delRcy

,
que por naô dcf-

& gloria de Ocos , &dabemaven- acompanhar os Cavallcyros, que
turada Virgc Maria de Claraval,& em fua companhia bcbtraó a ccr«

com juizo perfeyto ,& animo coo- veja dada por maô de noíTo Padre
ftantc trabalhamos por vos metter Saõ Bernardo , quiz agora imital-

£e iij los
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los na miliciado Cco, como antes paflar da outra parte, encomen.
os acompanhara na do mundo Foy dando-íe aDcoSj & fazendooíi*

muy notável cftaconvcríaôí&í fez naldaCruz, l inçou a capa febre o
mil abal'os nos Senhores da Corte, rio,&pondo fe nella piíTou da ou.

como veremos quando a hiíloria ira parte , fcm haver em fua peíToa

,

chegaracíietempo,&aEiRcy rrO' nem na capa que lançara íobre o
veooanimo para com mayor von- rio, final algum de fe molhar; ôç

tade favorecer as coufas de Alço» naô foy fo huma vez efta maravi*

baça. lha , mas muytas outras, como íe

pôde colligir do livro antigo , on-

de ha íem^íhantes memorias. Cha-

CAPITULO XXII. mava-feFr.Dcíiderio, &foracm
tempos paíTados grande Soldado ,

Cotnoje acabou o Mofteyro de Alço* & íe bom o foy nas batalhas do cor-

baça , dos Abbâdes qm teve y & po ^ muyto melhor fe moftrou nas

do perpewo louvor de Deos i que do cfpirito, ondcdeuclanffimas

nelle havia , com a relação de ai' moftrasdefeguir valerofamcntc a

guns privilégios daprópria Ctfa, feu Capitão Jefu Chriftoj o fim

de fua vida ,& (inaes de mais fanti*

COntinuava-fc na fabrica do dade,poíto que os houveflíc,na6
Mofteyro de Alcobaça com temos memoria delles , nem do lu-

muyta diligencia , &nãofóemho. gardefuafepultura, tendo culpa

menscapazes de razaõ , & entcn* de todas edas faltas, aílimomuy.i

dimcnto fe viaõ cífeytos extraordi. to decurfo do tempo , como a pou.

narios nelle particular , mas ainda ca curioíidade dos antigos.ôc aíTim

nos brutos havia bem que notar

,

deyxaremos eftes qucyxumes^por
porque trazendo a pedra lavrada tornara íallar no edifício do Mo*
para o edifício huma grande legoa fíeyro , que fe naô acabou menos
diftante do Moíleyro , íemnenhu* da era de Cefar de 1 2 1 6. que foy

ma guia hiaó ,& vinhaô os boys cô no anno de Chrifto de 1
1
57. con-

os carros, femfedefviarem nunca forme a melhor computajaô , &
docaminhOj nem fazerem em todo menos errada, & aflím fe haô de en-

clle detença alguma , & fó era nc- tender aquellesdous verfos, que
ceifaria gente para os carregar , & cftaô na pedra , que jà apontey , &
dcícarregar. Tmha cuydado das vê fallãdo a propofíto dos outros

,

obras hum Converfo Francez,quc depois de terem dito a fundação da

viera de Claraval , homem de vida Abbadia antiga , & profcgucm o
fantiflima , & muy zeloío do culto tempo cm que fe acabou a nova

,

Divino. O qual como em húa vef- aindaque o Author delles por inad-

pcradeNoíTa Senhora quizcíTe ir vertencia diz , que fe lançarão os
ouvir as vefperas à Abbadia , & pe« fundamentos da obra no anno cm
lo rio que corre entre ellc, &o que ella fe acabou : dizem pois os
Mofteyronovo ir muy grandecom verfos defte modo , conforme cf-

huma chc| ^ lhe naõ foííc poflivel taõ cfculpidos.

IN Dl-
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INDICAT EN DIGITVS QVO FVDAMETA SECVDI

HVIVS ET INGETIS TEMPORE UCTA FORENF ^

(t^ E. M. CC XVI. VI. IDVS MAL

Cuja íígnificaçaõ hc a fcguintc coufas importantes , fcm as quacs

Moftracftc dedo pintado abay- ícnaó podia viver no Mofteyroj&

xo a era em que fc lançou a pri- ao fim^ chegando o anno de N.Sal*

iDcyra pedra dos fundaméros , a ef- vador de 1 2 li . rcynando cm Por-

te íegundoA íum ptuofo Tcmpb, tugal D. Sancho o primeyro do no-

&foynadeCefarde i2 56.queíica mc^vieraôD Álvaro Bilpode Lis-

fendonaannodcChriííoden8(5. boa, &D. Egas^BifpodeCoim-.

aos 10 dias domczdeMayo, no bra, & com grande folemnidade

qual tem, o ( coniojàdiíTejfeaca- c nfagràraó a Igreja em louvor da

bou a Igreja , & dormitório, que Virgem Maria noíTa Senhora aos

agora chamamos velho, de modo, 20. de Outubro , fendo Abbade
quedeíde íeu principio âté fe aca. de Alcobaça D. Pedro Egas, íepti»

bar, paííáraô 32.annos pela me- mo na Ordem dos Abbades, como
Ihor conta , aindaquc outros te. veremos adiante. Feyta a confa»

nhaõ p ra fi ,
que íe começou mais graçaò com a devoção;, & folem*

tarde muyto tempo, & pelo con- nidade poílível ,cíliveraô ainda os

feguintc fe acabou no anno de Rcligiofoshumanno, fcmfe mu*
Chriíio de iiif. & dado que as dar da Abbadia velha, & no de
obras da Igreja feacabaíTcm, como Chrifto de 122}. fepaíTáraõ dcto*

importava reparalla, & provclla de do , como confia de huns vcríos

retabolos, & ornamentos, & as antigos, que cftaóna Clauftrada

paredes das calcinas eRiveíTem collaçaô à maõ cfqucrda quando
ainda frefcas, naõ fepaíTaraó os fahcm da Igreia, pelos quaes me
Monges a viver ncllas , fenaô dahi rejo , & naó por outras relaçocns,

a muytos annos , que fe gaftàraô que põem eíla mudãça dous annos

cm fundar Clauílras, & outras depois.Dize os verfos deite modo.

NOS TRAHE VIRGO PI TRAHE NOSVIRGO MARI
A A

NOS TRAHE NOS PATRI PONE TVERE VI

SIC QVIA TRASLAT VIVEM9 AD ASTRAVOCAT
I I

NOBISNOSQVETIB CONSOCIEMUR TIB

HIC TE LAVDEMV CORDIB9PEGTOREVOCIB^hTmNI
s s

QVOLOCATRASTVLIMV INVETERATANOVI

AVGVSTI MENSI OCTAV? TVNC ERAT IDV
S S

ERAMSIQViERI HVIC ERAT ISTEJ MODV

MILE DVCENTORV TVNC SEXAGÉSIMA PRIMA.
M

EXTITIT ANNORV
Os
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Os quaes traduzidos cm Portu- certonumero^ havia taõ bom con-

gucz> conforme aofentido, que- certo, que nunca falrava gente no

rem dizer* Coro rezado as Horas Canónicas,

Guiay-nos Virgem piâdofa,gui & louvores Divinos : masfucceíli»

aynos Virgem Maria para a p» tria vãmente no inftinte que hunsaca-

Celeftial^&moftraynosparacllao bavaô humahora, entravaõ ou-

caminhofegurojde tal modo, que iros ramos a regalia, 6: aíTim de

paííando defta vida , fejamos cha- huns em outros fc hia continuando

mados para o Ceo , & vivamos jun» eíte louvor perpetuo ícm ceíTar de

toscomvofcoem voíTa companhia, dia , nemdcnoyte,

Permitfi q vos louvemos comos Durou eíie concerto muytos an2

cora^ocns, com os ânimos, comas nos lem interpolação nenhuma ,

vozes, & Piaimos nefte lugar para nem diminuir o numero de ç^p.
onde nos mudamos de novo, dcy* Monges, nem poderem cerrar o
3candooantígo;oquefuccedeono numcrodemil, porque no ponto

oytavOdos Idus de Agofto j & fe que tomavaô hum , ou dous , ou
perguntardes cm que era ^ corria niais,faleciaó dos profcíTos outros

cntaõade 1201. Affim que defta tantos. Mas como as mudanças do

pedra conftaferefta mudança fey- tépo fejaõcauía de muytas outras,

tanoannodeGhriftodcf2 23.aos nas coufas que ihe íejaô fujeytas,

6.dias de Agoílo, porquequem de vcyotambém a diminuinuir-fccfta

feffenta , & hum tirar trinta ,& oy- admirável grandeza , porque cm
to annos , que ha da era de Chriílo huma pefte univcrfal , que fobrc-

à de Cefar , ficaó conformando vcyo àmayor parte de Europa, &
com a conta referida. Mudados os affligo muy to o Rcyno de Portu»

Religiofos para a nova Abbadia , gal , ficou a Gafa taõ fó , & deíami

como era capaz de muitos Monges, parada de feus povoadores, que cf-

Sc havia innumcravel gente que pe- caflamentc havia ncUa oyto pcí»

dia o habito,movida da grande vir- foas , & dalli cm diante , dadoque
tude , & obfervancia regular , que fc tornaíTc a reftaurar , nunca che

.

alli florecia , tomàr^õ tanta copia gou ao que antes fora : & nefta ida»

de Noviços, que cm pouco tempo de cm que o pudera fcr, lhe toma*

vieraó a fcr 999. como coníta de raõos Príncipes a mayor parte de

memoriai* antigas , confcrvadas na fuás rendas , dcyxandolhc taõ pc-

propria Cafa , & da tradição im. quena quantidade, que commuy-
mcmorial q uc fempre fe confervou to trabalho l"c fuítentavaó cem Re*

entre os Religiofos, &íe achará rio ligioíos.

fim dos uíos da Ordem, que andaô Foy eíle Moíleyro muy venera*

imprcíTos , em hua approvaçaõ do do dos Rcys Portuguezes, pela ad-

Prior de Alcobaça i & como cm miravcl obfervancia, & rigor Mo-
tanta multidão pudefie haver al« naftico, que havia nclle ,& para fe-

gummodode embaraço, por naõ rcm participantes das oraçoens,&
caberem todos jútos no Coro , nem facníicios dos Religiofos , fe man«
refcytorio, nem hum Prelado po. davaôalIifcpultar,ct)moforaõD.

der dar expediencia a tanta gente j Aífonío o II. neto dei Rey D. A f-

dco-fe ordem como houveífc as de- fonfo Henriqutz , chamado por

canias, que N.P. S» Bento manda fobrenome o Gordo, quefalccco

cmfuaRegra,quehedaracadadcz noannodei2J4.«Dona Urraca íua

Religiofos hum velho per Prela- mulher, íilha dclRey D. AfTonfo

do^^rcpartindo cilas decanias cm deCaltellapIX. D. Aftonfoo Hl.

fcu
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fcu fií o, que pnm^yro foy Cor,- guei:í'a , & muytos cfficios de me-
de de Bolonha, D. Brites fua mu. íos ^onííi, coriiO íaò Eícrivacns

íhfr; fi ha dciRcy D* y^ítonío de d^íjnte oOiividor, òíTabclíiacns

CaliclíaíchaniadooSabiOjemdo- publicos^codos de groíTos falarios*

tedà qua. íedeo à Coroa de Por» Viíitavaasuigamcnte aOrdemdos
tugal oKe^no dó Algarve: D. Pe- Cavail yros deChnfto, fundada
droojufliçofo^fíihodclRcy Dom [ como cedo veremos] pelos pro-

AficnlooBravo, D.IgnezdeCar prios Abbades de Alcobaça, &prc«
troíuamulhcr^ jurada por Rainha íídiaetn ícus Capítulos, & eley-

dcpois de mona, & outra copia çoens dosMcíires, como cm Or*
grande de Príncipes, & Infantes^ dcmfujeyrâ, & lhe durou eftapre-

cujas íepuhuras fe coníervaóhoje cniineríciaaré o tempo delRcy D*
na própria Gafa, junto cem a leni» Joaó o líj. cm que fe reformarão os

branca que fe naô perde de cncO* Freyres deite habito, & fefízcraó

ircndaríuasaimasaDeos. Os A'> Monges Conventuacs da Regra
badcs de Alcobaça craôperfona* de niJifo Padre Saô Bento, &obícr.

gcns no Rcynode tanta imporcan- vancia de Ciíicr.

cia, que nada íe movia fcmfeucon- Tinhaô os Abbades a própria

íclho , & íc lhe deferia mais que a preeminência que os Biípos^& pu-

nerhum outro Prelado de Portu- nhaõ em íua^ cartas, Abbade de

gal ) & por privilegio dos Reys Alcobaça doConíelho delRey N*
(de que ainda naó perderão a pof. Senhor.Hojeeftàemalgumâs cou-

fe J era , ôc he oíficio anncxo ao í^s diminuído o p.dcrdos Abba-
cargo Abbacial de Alcobaça fcr dcs porcaufa dos Commendata-
juniamente Efmoler môr dcIRey, rios, aindaque em outras accref»

& o Cantor mór do Convento he ccnrado, p r fer nos Reynos da
Chantre da CapellaReal, & dado PortU;^al, Geral de toda a Ordem
qucnotcmpo preíente ande emli» deCiíleríimmcdiatoaoPapj, &
tigio, íe convém eftas Dignidades abfoiuto Reformador de todos os

ao Abbade Convcntu l,íe ao Com- Moíieyros de Relígioíos, & Frey.

íDcndatarío, ao fim qualquer a r.s,que hancllc, & comocoufa
quem íe ícnten^ee, o tem como lao preeminente fcnaõ dava, nem
couladaquella Abbadia. Tratou» dàeílaAbbadia,fenaôapeíToamuy
leíemprc, & trata-fe no tempo qualificada, ou a Prínipes,& Se-

d'agora o Abbade com as infigtuas nhores grandes. Houve até noíTos

de Biípo , & dá Ordens Menores a tempos 26. Abbades perpétuos^
fcus fubditosA familiares: era Se- 7. trienaes: & porque os nomes
nhòr noelpiritual ,ôc tea poral,& dclles naô fiquem taó fcpultados

punha juíiiças, que fcntenceaòem comojàandavaõ, os porcy breve.

Civcl,& Crime, em 13. V lilás, & mentC;, que faò por (ua ordem, D.
muytos Lugares, que cahcmde» Ranulpho, D. Fernando^ D. Mar^
bayxo de ícu Senhorio , nas Igre. tmho, outro D. Martinho, Dom-
jas das quaes aprefcnta Benefícios Mendo, D. Fernaõ Mendes, D-Pe-
fimpliccs , & Curados de grandes droEgas , em cujo tempo fe mu«
rendimentos. dàraô os Rcligiofos para o Moltey.

Temem fuás terras 4. portos ro novo, &fccon taõ deHe grandes

demar,muy freque!)tados dêem» extremos de virtude,

barcaçoens , duas Fortalezas , cu- A eftc , que foy fcptimo em or-

jas Alcaydias mores provê, com dcm, fuccedco D. Pedro Gonçal-

outros Capitacns ^ & Oíliciacs de vcs , D* Egas ^ D. Domingos Mar-
tins,
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tins , cuja vida , & milagres , fcy de Liiboa , & Bifpo de Évora j &
tal, que mcreccofcrpoítononu- por lua nriortc teve a própria Ab*

mero dos Santos , & íc rezava dei- badia o Cardeal D. Henrique ícu

lena Igrcja Eboracenfc em Ingla- írmaô, qucmcrreo Rey ucPortu-

terra, cm tempo qucaquellcRey. gal.

nofíoreciaem Religião, & obfer- Nelles fe acabarão os Abbadcs

vancia dos Vigários de Chrifto. perpétuos^ &fe começou a ekyçaõ

Jaz íepultado no Capitulo de Al- dos tricnaes ^ o primeyro dos

cobaia entre o^ mais Abbides,com quaes fcy o Padre F rcy Lourenço

a opinião devida à íua fant idade, do Efpiri to Santo, Doutor em San-

Succedcolhe D. Pedro Nunes, D. taTheologia, & digno por fuás le»

Toaó Martins , D. Victnte Gerar- trásA prudência do tal cargo íuc»

des, D. Martinho, D.JoaóDor- cedeolheFr.Goi calo do Rego, hc-

nellas, que na batalha de Aljubar- mcm de grande experiência nas

rota dco íoldo , & mantimentos ao couías da Ordem , & muy zcloío.

Exercito Foniíguez, & maiKiou & exemplar na obfervancia delia;

1 1 bandeyras de vaflallos feusdc- morreo no cargo de Abbade geral,

bayxo da Capitania dehumfeuir- & para fupprir o tempo que lhe ref.

m2ó,qucnodia da batalha fizeraõ tava,foycleytofr.RafacldcSan.

cruel eílrsgo nos inimigos,porcu- ta Cruz, cuja virtude, & zelo do
jo refpeyto fez ElRey mercê ao culto Divino foy maravilhofo En-
Mofteyrodcmuytosdcrpojosha- trou depois dcllc na Dignidade

vidos na l^atalha, entrcosquacs fiCy Bernardo de Santa Maria

,

foy aquella Caldeyra celebrada por peíToa de letras , & virtude convc»

fua grandeza , que hoje em dia fc nicntc ao cargo , & de brandura

,

conferva no próprio Moíleyro.Ef- & piedade pouco vulgar. Succedeo

te Abbade acabou o CaítcHo dcAl- logo per fua vagante Frey Guilhcl-

cobaça,& o cercou com a barbacãa nie da Pay^caò, cuja virtude, &
de fóra,p3rafe defender nclle mais prudência foy muy cfíimada dos
copia de gente do que antes cabia Reys, & Príncipes de Portugal

,

nas Torres. por cujo mandado viíiiou a Ter-

AD.Joaô fucccdco D. Eftevaô ceyraOrdem de S. Francifco, &
Martins, D Pedro, D. Eílevaô de fez outros muytos negócios de
Aguiar, D. Gonçalo, D.Rodrigo, importância.

D. Nicolao , D. líidoro , D. Jorge Depois delle teve o Generalato

natural d^Alpcdrinha , Cardeal do Fr. Gerardo das Chagas , Doutor
titulo de Santa Catharina, homem em Santa Theolog/a , cm cujo íu-

aflíás famoío , pela ventura ochc jeyto fc vem a erudição , & virtu»

gar de ba> xcs principies a govcr- de em grào conveniente à tal Dig-

nar o mundo , & fer cm Roma a fe- nidade. Depois delle fucccdco Fr.

gunda peííoa depois do Summo Francifco de Santa Clara, de cuja

Pontífice. D. Jorge de Mello, cm virtude, lerras, & eflranho rigor,

quem o Cardeal renunciou a Dig- & conftancia na obfervancia Rcgu-
nidadc Abbacial , que depois foy lar pudera di/cr muyto. Vagando
Çjípo da Guarda , & fez o Mcíley. o cargo Abbacial,tornou a fer elcy •

Tb de S. Bernardo de Portalegre , to nclle o Padre Doutor Fr, Lou-
ondejâz fepultadocm huma ceie. renço do Efpiríto Santo, por fua

brc ícpultura. A cfte fucccdco o virtude, & letras eiftarem pedindo
Infante D. AíFonfo , filho deiRcy cík cargo ,& porque vive , & go-

D. Manoel,& Cardeal, Arccbifpo vcrnahojc, & cm vivos fica o lou-

vor
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Vcrfufpcyto,dcyxarcydcmeaiar« gaô , que cila vinda foy depois da
garro niuyto que felhcdevc, íi. Concilioacabado, &naõanteS;,)êt
( ando aqui concluída a breve rela- riaô querendo perturbar aquieta*

faó do Mclíeyro de Alcobaça , & çaó dos Monges ^ que de força íe

dos Prelados que a governarão aiè havíaô de diftrahir com a muyta
o teíTípo d^agora* ccpia de gente, que feguia a Corte

^
.,

Pontifical , fc partio para R€ms> le-

vando comíigo a noíTo Padre Saò
CAPITULO XXIII. Bernardo, por cujo confclho def.

pchava todos os negócios que lhe

Do Concilio que o Papá Eugênio cê* íobrevinh^ó , & chegando a huma
lebouemRems.noqudnojjoPa^ Viiia, chamada Calcta^ fc foy d
dre São Bernardo ccnfundio as Santo â Igreja para celebrar con*

kerefias de Gilberto Bifpo de Po* tcrtue feu coíiume »& o Papa acom*
Iters ,

ó' dcs milagres quefez nef- panhado de íua guarda , & gente^

teme)ot€tr>pOé eílevc ouvindo MiíTa, no íim dâ
qual fez lantos milagres, &con»

EM quanto paíTaVâõ cm P ^r* correrão tantos enfermos, que o
tugalascoufas referidas aci - Fo.itificc fc vio em perigo de naò

liia, (cuja relação eflendi de induf- poder fahirdalgrcia,&aoíimcom

tria, por naô dcfmcmbrar a hifto* muyto trabalho fc livrou da fre»

íia ) o SunrsirO Pontífice Eugénio quencia da gente , levando o Santo

cftava cm França occupado em ne- junto de fí : & tendo andado hum
gocios de muyto pezo , & porque pouco fora doTemplo , l/ie puzc-
alguns dellcs rcqueriaó grande raõ diante hum mancebo paralyti-

confclho , determinou de convo* co, lançadocmhumlcyto,noqual
car hum Concilio na Cidade de fc naô podia mover, nem buli ir/c-

Rems , & aílim o mandou notificar naõ por maõ alhca ,& a mãy ,& ou-

a todos os Prelados de França, a ííi* trcs parentes poftos de joelhos

nandolhcs tempo certo^para fe ?.ju- pediaô ao Santo , que lhe déííe re*

tarem ! & porque nefta cOnrocâçaõ médio, tomando por interccnorao

houve detença, fc foy entretanto mefmo Papa. Moveo^fc o Santoa
vifitaroMoftcyrode Claraval,on' piedade, vendo a afflícçaôda mu»
de tomara o habito,& gozar da vif - íher,& chegando-fc ao Icy to,& to.

ta dos irmãos com que íecreàra 1
mando o moço pela maõ o fezlc-

para os quaes foy humaconfola- vantaríaõcmnome dejcíu Chrif»

çaô notável, verem naquellagran- to, & diante de todos andou ta5

dcza de eftado hu coração taó hu- íoltamcntc, como íc nunca fora cn-

milde, & religiofo, que naõ fe lhe fcrmo.

conhecia d flFercnça do tempo , que Chegados a Rems, onde jà eftaí

alli paliara o anno de Noviciado, vaõ juntas as pcííoas, que fchavia5

Vífitava todos defde o mayoraté de achar no Concilio^ começou o
os Noviços : animava-os à?pcrfe« Papa a dar ordem a fc celebrar a

verança , & com infinitas lagrimas primcyra feííaô : & como a princi»

naícidas da lembrança do tempo palcouía q ncUe íc havia de tratar,

paífado lhes lembrava^que nenhum era o negocio de Gilberto Por-

teriaó nunca melhor que o prcfen. tat Bifpo de Potiers,foy citado pa-

tê, ra o Concilio, onde peíToalmentc

Vendo depois chegarrfco tempo apparcceo,& deu a liugeniohuma

do Concilio, (aindaquc alguns di- obra , que linha compofta da mate-
í : fia
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riadaSarttiíllmaTrindadc.eiique que depois de ferem as propoíi-

h. Via muy tos erros, & hercfias no coes havidas por heréticas, ac con-

táveis còira a FèCathoh a, a qual dcna Jas como taes, lhe perguntou

foy entregue ao Santo, para que a opapa j t^asíiaviaporb m conde-

viíTe,& ccnfuraíle as propollçocns nadas, & íc queria dcídizcr delias»

iirpia-- , que havia neila. Lto-a o ou cíhva aiiida cm Tua opinião : ao

Santo com fumma vigilãcia^ & da. q Gilberto rcfpondco com humil-

doqúc alguns dos erros cítivclTcm dadc dizendo, qucemtudocftava

palliados com palavras equivocas

,

por lua determinação. & luntamcn-

Òcoutroscom invenção èclubtiíc- lecom o Concilio havia p r bem
2a de palavras , como o entendi- condenados os tacs erros, que elle

mento de quem as via era taófublí- naó defendera com outra tençaô ,

me tudo notou ,& delcubrio cia- ícnao para que ouvidos feus fun-

riílimamente. damentos , viíTe Sua Santidade , &
Notadas cm particular as herc- os mais Prelados a caufa que o mo.

íiâs de Gilberto as declarou o San- vera a cfcrevcr as tacs propoíi-

to Abbade noC ncilio por taes,& çocns. V^cndo Eugénio fua humiU
provou com authoridadcs da Er- dade,& o conhecimento qmoftra-

critura Sagrada,, ôc dos Padres , & va ter dos erros paííados , naô quiz

Conciliosjccmocraõdircytamcn- proceder contra fua peíToa , mas
te contra a Fè. Dco4e hccnça ao com entranhas patcrnaes o rcfti-

Rco para díputar íuas opiniocns ,
tuhio à fua graça , & dignidade ,

ik defender o intento delias contra ficando com iftomuy obriga dos os.

o Santo, o que e!le fez confiado cm Bifpos de França , que ícntiaó

fua muy ta eloquência, mas prefcn- muy to poder-fe dizer, que ouvcra

tincoadiíliculdadcprotcílounao entre clles algum dndcnado pela,

ferfcu intento íuítcntar com per- Igreja, & dtpoíio da Digni ladc

tinacia as coufuS condenadas pela Epifcopal por herético o blHnado.

Santa Madre Igreja Difputàraò no Depois dcllc negocio acabado

Concilio o Sa ito, & o Biípo, onde com taôbom fucceíTo, entrarão de

aosoihos dtí todos íoy convencido novo a ccndenar outro herético

o herético cm quantas opinioens Inglcz, que tr zia comfigo hum
lhcnoràraòdcpre)udiciacs,&íuf- grande numero de peflbas engana,

peytoias: & perguntando o Papa dascom humas falias apparcncias

aos Bifpos Fraacezes,que \ hes pa» de divindade , & lhes perfuadia fcr

rccia acerca da condenação de Gil- Deosj & huns certos difcipulos

berto,cllcs coir;o naturaes, & com- ^ue trazia conformes a clle, Anjos

panhcyros na Dignidade , fe naõ «jue cumpriaò as coufas que lhes

mofi ràraõ muy inclinados a lhe da- mandava \ mas depois de condena»

rcmpena publica , nem ao conde- do no Concilio elíe, & fcusfcqua-

parcm por herege: o que vendo o zes, 5ç prezo por ordem dclRey de.

Santo , i/ií;amirado com zelo da lnglaierra,moitràraó nofl go,quc
honra de Dcos , fez com o Papa, tmhaô carne, &QÍfos,& lhes fa'ta-

quejulgaííe o Caio com os Prelados va a natureza de Anjos,

de dez provincias eífrangcvras

,

Muytasccuías outras íe paííá.

que alli cltavaô, & dcyxaííc os raônclte Concilio, em que O San.,

Frarxczcs , pois fe queriaò haver to teve íempre o pnmcyro lugar
j,

tacitamente na fentença, qucpro que nsõ conto diífuramcnte, por

mulgaíTija qual foy mais branda naccauíarfailioaos Lcy.orGSjbaí-

do que fuás culpas mcrcciaó , por- ra que acabado clle com proípcro

íucccíío.
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fucceífo;, & chegandc-fc otcmpo do-fe logoà Igreja fazer oração

de celebrar em Ciílcr Capitulo ge. ( como tinha de coíiumc , & dif-

ral,qiiizoPapa a.harfe prefente, põem o texto da Regra )foy dahi
& prcíidir nclle, r.aô tanto como viíítar os doentes à enfermaria, on-
cabeça fuprema , como em forma deachcuhum Rcligíofoanciaô> &
de Pay , & Religiofo da Ordem

,

devida muy exemplar , entrevado

onde fez coufas muy fantas, & re- de parlcíia : & tomandolhco Santo

formou alguns Eítatutos para ma- as mãos tolhidas entre as íuas, pra»

yor obfervácia da Regra^tendo em ticando com clle familiarmente , o
tudo por guia o parecer do Santo, enfermo fc achou logo com as

que por naô ficar parte alguma iíen- mãos , & braços livres ,^ôc foy me--

ta de fuás maravilhas, fez aqui hui Ihorando^até que no dia de fua

ma cm hum mancebo furdo, ao partida lhe lançou o Santo emcima
^ual rcílituhio o fentido de ouvir^ o leu mantéo de caminho , & no
tocandolhc com os dedos nas ore- próprio inítante alcançou intcyra

lhas :& como era familiar do Moí- laude. Chegando depois diílo ao
tcyro i & muy conhecido dos Re* Convento de Alvariba , depois de
ligiofos , foy fcllcjada fua faude de ter fcyto viíitaçaõ,íe lhe poz dian-

todos, & com grande contentaii ic hum Religiofo mancebo, que
mentoolevàraõà Igreja a dar gra. por certa enfermidade perdera a
ças ao Senhor, & depois ao Papa

,

voz de tal modo , que naô podia

que os acompanhou ncllas , & no cantar , nem fallar de mancyra quo
contentamento de taõ evidente oouviíTemfcnaõ muytoaoperto^
milagre. pedindolhe remédio para eilemaf:

Ordenoufenefle Capitulo geral mandou o Santo lançar cm hum
para reformação de alguns nego- vafo hum pouco de vinho aguado,
cios importantes , que fofleoSan. & dãdolho a beber depois de o ter

to Abbade de Claraval viíítar ccr- bento^ fe Ihecobrio logo o peyto
tas Abbadiasem companhia de ou

.

de hum íuor frio , & quando veyo
iros Abbadcs, quacsclle quizcíTe a noyte daquellc próprio dia íc

cícolher,& chegando ao Moftey. achou fa5,& avoz mais clara , ôc

ro de Caroloco,que hcnoBifpado defcmpcdidadoque antes a coíluj

de Befançon > lhe trouxèraõ cm mava ter.

hum carro certa mulher aleyjadâ. Na Abbadia de Três Fontes ef-

& tolhida de tal modo , que de ne- tandonoífo Padre jà para íe partir,

nhum fe podia bulir, fenaô por lhe trouxeraô hu|n Cónego Re»
mãos alhcas

j
pediolhe a moça com grante cego , pedindolhe remédio

a voz , & lagrimas que feu mal lhe com tanta fé , & efficacia , que o
deyxàra livres , remédio para lua Santo fc admirou deíla,&fazendo-

docnça,& o Santo movido apieda- Iheoíinal da Cruz fobre os olhos,

de , depois de huma breve ora^aô , o mandou faõ para feu Convento-
Ihe mandou em nome de noífo Sal< Acabadas de viíitar as Abbadias,

vadorJefu Chriíio, que íe levátaf- fc tornou o Santo para Cifter , cn»
fe fáa; &oficoudaqueHa hora em de Eugénio citava dando ordem à

diante taõ claramente; como fenaõ fua partida para Itália, & defpe-

fora a própria , que poucas horas dindo diante a gente de guerra, que
antes viera tolhida. ElRcy de França lhe deyxàra afli»

Partido deite Mofteyro para o nada antes de fe partir, & clle por

dcMorimundohuma das primcy- ajuntar outros foccorros de Alc^

ras filhas, que teve Ciíler, & in. manha, quiz ir de cami^iho por

Ff elUjr
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cila , & chegando à Cidade de Trc- clle o fez taôbem,que além do que

vires com o Santo cm iua coropa- pediao^lhesconcedeomuytosipri.

nhia , lhe pedio Alberto , Arccbií- vilegi0S;> & diípeníou com cies no

po que cntâò era da própria Cida« modo de vcílir , dandolhcs licen-

dc, que ccnfagraííc a igreja dos Ça, que andaíTcm como Soldados^

Santos Mârtyres ThcbcoS;, que &írouxcíIcmíómcntchumaCruz

novamente fc reedificara por indu- vermelha no pey to efqucràc em íi-

ílria de feuanteccííor Bruno, cm naJ dcCavallaria.

tempo do qual fe queyniàraj & fcn- Fezihç mais em Roma huma Ga-

doo Santo interceííor com oPapa^ facmquc tiveíícm Sacerdotes, &
fe fez a confagração do Templo Cavalleyros do mefmo habito, pa*

com grande folemnidadc, & fecon- ra arrecadarem as rend. s , í-c efmo.

ferva hoje a memoria do Pontífice, las que lhes davaô os Príncipes

& do Santo em huma pedra da pro- Chriítáos,& proverem os outros,

pria Igreja, que mandarão efculpír que andavaó pelejando contra os

osdcTrevires, tendo por fumma infiéis ; & a humdeftcsCavalley-

felicidade acharem-fc nclia dous ros acontecco hum milagre affás

tão grandes Santos ; & além diílo notável, porque tendo naquelle fcu

o refere o Doutor GuilhelmoBal- Mcfteyro hum habito, que noíTo

.defanoem fua hijftoriaThebea. Da» Padre dera a e*e Sobrinho, porlho

qui fc partio Eugénio para Roma, pedir com nniy ta inílancia y quan-

0;ndc os Romanos, aííim p Io grade do íe parcio dellc , & guardando-o
poder com que vinha ^ como por ef- alli , como rcliquia de ta! San-

tarém quebrados das diícordias q to : acontecco
,
que citando hum

tinhaôcntre 11,0 receberão de paz, deites Templários muy cnfer-

& lhe fizcraô mil triunfos na en» mo, Ôc quali no cabo da vida,v

trada,deíiíhndo!ogodetodopon- com as cfperanças pcrdidasdcvi»

to do género de governo Conluiar, ver, &jàderonfiado dos Médicos,

ou Patrício, & pondo tudo nas le fez levar à ígrej-a ,& lançar f -

mãos do Pontificc j & nofTo Padre bre íi, o habito do Santo com muy-
S. Bernardo dando volta para Cia- taíé, & devoção, & noiníiantc

raval^viíitou de caminho a Duque» que o cobrirão com ellc , fc acabou
za de Lorcí.a fua devota ,& íc apo- de trafpaíTar de maneyra , que aos
fcntou no Moíicyro de Santo Ivo, olhosdetodos,&aindaaoqueal.
onde farou hum mancOjtres cegos, cançàraò feus juízos interiores ,..fi-

&humiuroo: & chegando a Cia- couvcfdadeyramentemcrto,&af-
raval, achou hum fobrinhofcu,quc fim lhe parecia ^ conforme depois
era Cayalleyro dos Templários, contou) que via jazer o fcu corpo
chamado Huberto, que vinha de fcm alma, mcttido na tumba, &
Hiaiidado do Graò Meílre pedir grande copia de Sacerdotes ceie*

confirmação ao Papa Innocencio, brandoihe as exéquias ,& pouco
aflim da Ordem, como de alguns depois via entrar pela Igreja hum
novos Eftatutos delia , para o que Monge vcíiido no habito dcnoíío
tomavaô por interceííor o Santo, Padre Saó Bernardo ,& quafi ícme-

íabcndo o que podia com o Pap3,& Ihantc a clle, o qual chegando-fc ao
a obrigação que tinha dcmtcrce. Altar mòr, & fazendo alli final

der poreilcs, pois o tmhaó por coma mão soí. que cantavão, lhes

Pay j ôc Legislador. Mandou o San- diíTc , que ccííaíícm de ir por diante
to luas cartas a Eugénio, encomen» com aqucllcs Oliicios , porque
dandolhcmuyioiclle negocio,_& Dccs tinha tcyto mcrcc da vidg

daqucUc
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daquellc hcmcm ao Abbade de

Clarsval.

Acabadacílaviíaôtornouoen- CAPITULO XXIV-
fermo 3 ícu ícniido , & fc levantou

faó kv\. rxThum gcncro de enfcr- T)a ida de nojfo Padre Soo Bernar*

miáicc , cnm grande admiração do ajoloja^ onde defiruhio a he*

dos circunfíantcs , a <}uem rcfcrio refiade íimitqne , ò- dosgrmm
tudo o que Vira ^ & depois viveo des milagres gftie fezem confirma^

inuytos annos^ Ôc contou cfía mer- çaèdo quepregava: éf o mais que

cedo Senhor a muyta gente, in« nifio pa£'ou,

flammandc-a quanto podia na de«

vcçãodcncíTo Padre S.Bernardo, ffj Artido noíTo Padre Saô Ber*
Alguns dias eíitvc o Santo quieto J nardo de Claraval caminho Gaufrl-

cnr fcu M cíkyro , depois de parti- de Tolofa , lhe fahio aocnconrro o
^^J^*g"

do feu fobrinho paraRoma;&aíIim LegadoA nicric com muytosou- Bcmaidi

cuydouquep.udcíTevíverorefta'!- trosBifpos, & Prelados de Fran- i»'>*i-c.

tedcfuavida; mas como Dcoso ça, que mandou chamar^ para com GundiCii.

tinha cícolhido para amparo de fua mayorauthcridade fe dar conciu- vusáSiiv.

Igreja ^ & para acudir às neccíll- íaõ àquelle negocio de tanta ira- ^^^^^^

dadcs delia , dcpreíTa lhe recrefcè- portancia. Foy de todos muy fcf« Pater ^

rãooccaíiocns, com que convcyo tejada a vinda do Santo, 6cpartin. Beruar.

dcyxar a quietação da Clauftra , & do-fc de companhia , tratavaò no ^^f^^^'
a continuação de feuseíiudos.Por- difcurío do caminho alguns pon- Hiide- .

que Almcric Cardeal, & Bifpo tos e íícnciaes, & tocantes aos fun- J^,[""^

Hoflienfe, que era Legado cm damcntos heréticos de Henrique, adTerfuá

França , & o Biípo , & Cabido de em todos os quacs fc tomava fcm- ti^reícs*

Tolofa , lhe mandarão pedir com pre a refoluçaó do Santo;& porque
grande iníiancia, que acudiííe com não toflíe eftecaminho fem asma-
íua authoridade a dcflruir huma ravilhas qcoílumava fazer em to-

terrivcl herefia , que hum Monge dos, chegando perto de Tolofajcm
Apoíiaralcvantava^chamadoHcn^ hum Lugar chamado Vcrdefolha,

rique, contra os Divinos Sacra- lhe fahio ao encontro hum moço,
mentos, &: ccremonias da Igreja, que nafcèra do ventre de fua máy
pelo que lhe conveyo p cípor o gof- aleyjado de pés , & mãos , 6c tendo

10 particular ao publico , & ainda- por intcrceííaó de hum Santo Mar-
que enfermo , & canfado de traba^ tyr , a que fe encomendara , alcan-

Ihos >&abftincncias , fe poz aca- çadofaudedbspés,& dehfia mão,
minho com grande diligencia , fa- íhe ficara a outra tolhida,& pondo-
bendoqueeítemal de hcrefia tem fc diante do Santo, lhe contou o
fcu remédio na brevidade com que proccíTo de fua milagrofa cura , pe-

fc atalha. dmdolhe remédio para o rcílancc

delia, o qual ellclhe dco, fócom
lhe fazer o final da Cruz no lugar

enfermo, que Deos quiz rcfccvar

(çgJS^ para gloria de fcu Santo.

\^^ Chegando a Toloía , fe lhe fez

hum recebimento fumptuoííflimo,

fem ficar peíToa na Cidade , em que

le não viííem cRranhos (inaes de
contentamento com fua vinda. O

Ff ij hece*
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herético Henrique atcinorzado Deoscromaueiu. Aoqueacudioo
-com as novas da vinda do Legado, Santo , (k diífc : Naõ he cíTa minha

& do Santo, dclapparccto de tal tençaõ, [Senhor oifpo,] mas abfo-

modo, que íc não pode haverás lutamcnte digo, que para evidcR-

máos , fcnaô dahiamuytobdiah^ ciadencííaíé , qualquer pcíToa que
que o prenderão , & carregarão de comer eík p«ò , ou com muy ta fé,

fcrros,vcyoa podcrdo Cardeal Ai- ou ícm cila , fe achará faò de todo

meric. gcncro de enfermidade que tiver.

Começou o Santo a pregarem Caulou dia prometia g ande admi-

pubiico , eíiranhando muy to ao raçaó em todos, & muyto mais o
povoofavor, &: credito, que ti- cumprimento delia, porque fcvia

nhaô dado ao herege, & reprovan* cada hora porexpericncia,aflíiníi de
do fuás opinioens com tania au- fieis, como de heréticos , faMr
thoridade, & clareza, que deyxa- qualquer cnfcrm.idadc fem outra

va palpável o eri*oclaníIimo delias, medicina, d«: aílim fç converterão

Accrefcentavs-^^c a eíla diligencia a muyras peíToas inficionadas dchc-
muyta fantidade , & opinião de rcíia,&fGconfirmára6 na fé outras,

fuavida, & os famofos milagres, qandavaójàcombanidas delias ^íc

cem que puni ia o fello a quanto di- fc vinhaô lançar aos pés do Santo,

'^iajconfunditidocomellcs, &ta. & pedir abfolviçaô ao Legado
pando as bocas a quantos hereges Apofíolíco. Agazalhava-fc noíTo

havia , em particular com hum, re- Padre Sap JSçrnardo no Moílcyro
ferido po livro tcrceyro de íua vi» de S. Saturnino , que era de Cone-

' da, aíTás dignode notar j &foy ,
gos Regrantes , onde achou hum

que acabando huma vez de pregar delles paralytico, & com a força

ao povo, & de lhe moflrarasfalíi- da enfermidade quaíi lutando cem
dadcs da ppiniaò herética, lhe rife- a morte, & como tal o eíiavaó jà

tecerão muy ta copia de paô cozi- acompanhando muytos Religio'

do, impara que obcnzefíe, porfer fosjfoy-over oSanto^&oconfo-
coufa muy provada entre todos, Iqu como quem eftava em hora de

que aproveytava cmtodasascn- partir defta.vida,& depois dando-
' ícrmidadcs. lhe a fua bcnçaõ o dcyxou do pro»
Benzco elie aflimcomoertavano prio modo que o achara; mas dcn-

:pu'pito todo o paô que lhe puze» rro cm ícu coração hia pedindo ao

raõ diante, ócdcpoisdiíTe, que pa- Senhor, que naõdilataíFe a faudc

ra que vjíícm claramente fer fua do enfermo, pois importava na-

doutrina vcrda d cyra, & a doshc- quelia terra moítrar milagres para

rcticos Ímpia , & contraria em tu. confufaõ dos heregcs,& confirma,

do ao qucvChriíio noí!o Salvadpr jaôdosfipis.

eníin^va ; achanaõ naqucíle pa6 N^ô tir\ha o Santo chcgadoà
"bento Virtude para farar dcquacf- cameraonde dormia,quandooeo-
quer enfermidades que tivcílcmas fcrmo achando-fe de todo ponto
pcíToas quecomeffcm delle. Gofr<» íaô ,& livre da enfermidade , fe le-

do 3irpo de Xatrcs, que eftava vantou da cama, onde jazia, &in.
prefcnte , ouvindo tão nova ftro- doem íeu fcguimcnto, fe lhe l.m-

«icíTa , &tcn:ícndodclla alguRi pe. çouaos pés, & abraçado com ellc

rigo , fe levantou em pé,& diííc^pa- por grande eípaço lhe dava os agra-

ra o povo, quc.apromeíía doSanto dccimcntos de tama^^ho benefício.

JVbbade fe entendia rwguéllcs que Houve no Convento hum efpanto

xom intcyrafé, & confiança em geral com cfta nova, & fuccedco

hum



fium cafo graciofo, porque quando Veyo fambc ter com eíle a Tolo*

o cn cm o fahia da camcra em que fa hum homem de lunro a Bcfaníon

cOí5V3, para irem feguirrencodc onde cftihwmaAbbadii da Ordem
ncííò-rsdrc Saò Bernardo, tncon chamada Beliavalc, a darlhe graças

irou com o Enfcrmeyro ,
que cn» por huma grande maravilha, que o

trava para o ver, & como íabiaos Senhor neííc fizera, porque fendo

lermos da morte emqueodcyxà* muytos tempos opprcíío do efpifi*

ra, cuydou, quando o vio íah.r taÔ to maligno,& vexado crudeliflima*

Uq j & bem difpoíio 9 que era ai» mente , Frey Poncio , Dom Abba-
gumaíantaíma;, queíhcapparecia dedeBellavale,Iembrandolhequc

na figura do defunto j & com o tí- tinha guardada huma EítóIa,com

ipcr começou a dar grades brades, que noíTo Padre Saô Bernardo dif-

aos quaes fc ajuntou o Convento, fera MiíTa , paíTando por aquellc

& vendo o que paífava , converte- Mofteyro, a foy bufcar cheyo de

raô o temor em alegria, dado que confiança nos merecimentos do
no Enfermcy ro houve muy to que Santo > & chegando à porta da ca-

fazer^ primeyroque tornaíTe a íí« íaondc oaffli(ào homem jazia, o
Concnrrco muyra gente a ver Demónio começou a gritar cm Vo-

aquella maravilha , & conveyo ao zes altas , & dizer , que jà fe quc«

Santo ;,
para felivrardoconcurfo ria ir, aindaquc forçado, êccon,

delia ,fechar-feem huma camera, trafua vontade, pois lhe naõ era

^t6 que defpcjàraõ o Molteyro, poílivcl morar mais naquelle cor»

mas nos dias fcguintes vinhaô pef* po.

íbas de novo viíitar o Santo,& dar- Mandouíhe o Abbade em virtua

lhe graças pe^a faudc que alcança* de de ]efu Chrifto , & pelos merc-

vaôj comendo de paó que clleberiv cimentos de N.P» S. Bernardo,

zera;entre os quaes foy hum Cava- que íe foíTe daquelle corpo, & no
Iheyro , q havendo dczoy 10 mezes próprio inílante fc fahio fcm nun«

que tinha quartans, fem lhe vale- .
camaiso vexar: & quandooho-

rem remédios humanos para me- memvcyo dar graças ao Santo pela

Ihorar delias, foy faõ no inftantc mercê recebida, & lhe contou o
que rretpo o primcyro bocado dcf« quepaírava,admirando»feos mais,

te paò na b ca : & hum moço no- clle diíTe , que naó fora grande for-

bre, íobrinho de Dom Gerardo tc,fendodous. poderem mais que
Bifpo de Limojas , fendo ferido na o Demónio , que era fó , & tinha o
cabeça taó mortalmente , que logo próprio Deos contra íí. Depois de
pcrdeoos fentidos,cmlhemctten- o Santo ter desbaratada a hercfia

do na boca hum [pequeno daquelle em Tolofa, & feu termo, entendeo

paõ bento, fe levantou taô faõ , 8r que convinha acodir a outros al-

livre de dor , como fe naõ fora ellc guns lugares , onde aquellc mal fe

o que poucas horas antes julgarão cl^endcra;& pondo fe a cavallo cm
todos por morto ; & notavaõi além companhia de alguns Bifpos , vio

deftes milagres , outro particular hum herege, difcipulo de Henri«

do mcfmopaô, que era , confcr que, o cavallo em que o Santo hia,

var-fe ícm mofaras de corrupção gordo, & com huns arreyos no»

por muyto tempo , como víraó vos, que moftravaõ mais curioíida-

por experiência cm mais de onze dc,do que permittcm olhos mal in-i

annos , no fim dos quaes eOava taô clinados , & cuydando de o conr

alvo,& brando, como fe o acaba fundirdiantedemuytopovo,dií»

raõ de cozer aquclle próprio dia* íc em vóz alta. Senhor ADbadc,ain«

Ff iij daquc
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daquc a vida de noíToMclirc naô por diverfos lugares > reduzi ndoâ
fcja laô rigcroía como vós quereis genic ao grcmio da Igrcia Sagrada>

fazer a voíla , (abemos todavia dcl. acontcceo,q hum homeoicego,ou •

Ic, qucnaò coftumava(^com todos Vindo a fama dt íuas maravilhai fe

os dcfcy tos que nelle achais J ca- parno cm íuabuíca^tencíc firme cf-

valgarcm cavallos taó bem cura- ptrai)<^aem DcoSjqaKançariaíau-

dos. de pelos nicritos do Santo,& como
Naófc alterou o Santocomcfte lhe uiíTcíí^m, q uc eílava pregando

atrevimento , mas com lua natural cm certo Lugar , íe foy em fua buf-

brandura lhe rcípondeo; Poílivel ca, &chcgoua tempo que era par*

hc(samigo) fer verdade o que me tido, fcín lhe darem noticia prira

lançais cm rofto da cavalgadura que parte, de que ficou taôtriftc>

cm que vcíTo Mcrtreanda naò fer que naò ícube confelhoque tomar>

taõ bem curada ccmo a minha,por* até que inípirado de fua própria fé>

queaiuífiça,&cbfervanciadaley pctíioà gente C)Uc ahcíiava,quc
naó pende dtíic ponto, que fe o o Icvaík ao lugar onde o Santo

bruto, levado de ícu natural [appe- pregara; & chegado allife lançou

titc come quíuo lhe manda o vêtre, cm terra com infinitas lagrimas,

&íaicmfímuytacainc , naó nos pedindo a Dcos,& ao Santo, rcmc-

condemnará Dcos por andarmos dio para fua cfgueyra,& depois es-

nelle gordo, nem dará mcrecimêto Ircgando os olhos com aqucllaier*

a que mo tiver debilitado: peia gcr^ ra , foy miLigrcíamenteallumiado,

dura de n ílos corpos havemos de ^ livre de íua ccgueyra*

fer)ufiificados,oucondcmnados> Indo o Santo continuando feu

& então concluirão voíías palavras caminho^ allumiou hum moço cego
contra mim alguma couía, quando dehumo!ho,&noB!fpadode An*
fr.cu côUo fora mais groíío_,& chc- golcyma, onde também foy eíla

yo de carne,queQ de voífo Mcílre, vez^na Villa de Caílelhar,lhe trou*

& fe lho tendes vifto a cUe j vede xeraô , acabando de dizer Miífa,

agora o meu, & lulgay por vós meí- hum rooí,otoihidode pcs,6c mãos,
mo qual pode ficar confufo de fe de tal modo, que nafctracomos
dcyxar engroííâr como bruto , & cotovelos pegados nos joelhos, &
fiaôcollijais os mentos , U deme« os calcanhares nas cofias: & vcn-

ritos da fermoí ura do meu cavallo. do-o taõ miícravcl, fez huma breve
Ditoirtojdefcobrio a cabeça, & oraçaô, depois da qual o eftendeo

pefcoço taó magro, &confumido com luas próprias mãos, & fez an.

da abílinenciâ^ que fez maravilhar dar taõ íaõ,& direy to , como qual.

a todos, 6i confundir o tníkherc. quer outro homem muytofaó, de
ge , mas comiudo taó fermofo , & que o povo , &: os Bifpos de Limo*-

branco, que parecia compolio de ja, & Angolcyma ficarão âdmira-

alâbaílro. dos, & manda; aõ cantar ao Coro
Foy teftcjada cfta rcpofla do o cântico dos Anjos: G/m/j zw^x-

3anto de todos os Cathohcos , & celfis Deo, Ao dia fcguinte na Vil-

nuncâ dahi em diante fc aireveo ladeS.GermaóídoBifpadode Li-

nenhum dos fequazcs de Henrique mojaS,cntreoutrosmuy tos outros

a fallar com eíle cm coufa nenhuma, milagres que alli fez, íoydarviíU
onde fc pudeíTc efperar reprehen- a hum meço cego dcfcu na c;mcn-
íaô de fua palavra , porque fabiaõ a to ,

pondoíhc faliva nos olhos , 5c

poucahonra com que haviaó de fa» manjandolhe que viííc cm nome de
t:. J ^.., j,^ Porrirín o S^qrf? fESUCbriíto-



Deite daiDinho Te foy o Santo EíkVaôi ^ue entaõ era Bíípo da.

agasalharem ca a do Ser hor de própria Cidade > o qualfcz grande.
Mcfrimara! I hum irmaô do qual iníhncia aoSantOíparaquccntraf-

cbamadoVauchicr era Monge em fe dentro j ôclaíivaíle a bcnçaó a
Claraval , Ôt foy daquciles que be- fuás ovelhas j mas pOf mais VcZes
bera j a ccr veja benta por o Santo | q ue lho rogou^ntinGà o Santo qUisS

em coftipanhiâ de D. Pedro , irmaõ coníentir na petição > por fcí cdU»
dei R ty D Aífonfo de Portugalé fa a uy fora de fua condição metef'

Eítc bcuhor tini'ia hum menino de fe cm ajuntamentos de povo , fcrtl

ânno & meyo, chamado tambcim cauí^ muy urgente^ & como â-

VaUchicr;,&cO:r.ofuamãy otiveí- qucllanoytc dormiíTem todos eiti

l'enocó:lo,& feaíTcntafleemcom. hum lugar pertoda Cidade,quân«
panhiadcmuytasScnhofas^ ôt SC' duvcyo ao dia feguinte pcIà mâ-
tihercsjunto do Santo>ouVindoas níila diíTc o Santo ao Biípo> qufi

prat cas> & coníelhos cípirituaes ^ queria entrar em Pariz^ do que to*

que lhe dava, o mcnmo vendo hu. dos fecrpãDtaraõj dado quco con-

ília ma > do Saíito^fe debruçava to- tei^tameto lhes íiaodeulugaí para

do , ôtíe cantava por l na tomat , & advertirem nâ caufa porque O fa.

foy »íio de modo>que todos advcr» 2ia > nem lhe perguntarem a razaó

tiraò no trabalho do menino , & o de cal mudança.

Santo lhe chegou a maô para que a Chegados a Parí^ com gtándê
tomaííc 5 o que clle fez com ambas concuríó do povo > que vinha para

as ma: s j levando a do Santo à bo- o ver, & alcançar fua bcnçaõ * o
ca,& bcyjando-â com tanta venera- Santo fe foy à Igreja mayor , & íu-

çaó jcomoíe fora hum homem de bido no púlpito fez hum Divino
ti uytos annos^naõ fem admiração Sermaó>incitandoâ gcntcâdefprc»

tíos circunftantcs , & goíto út íeus zo do mundo^& â feguif a bàndey-

pays,que daqucllas moílras de ra de ChrWô , dcfpfezando âá

piedade tomàraó boas eíperanças pompas, & tiquezasdelle j &taõ
da muyta que depois teve. aitas cOufas diíTe neíta matefia <

^ .

.

.

que trcs Eftudantcs homens de

íanguc illuílre > & boas Ictfâs ,

CAPITULO XXV* fevieraõlogoteroiídeelleeliava,

& íahindo do púlpito^ fe lhe lança-

Como depois dê nõjfo Padre Soo Ber* tãò aos pés > peditido os accytaííe

nardo fe tornar a Claraval foy paraMongcS,&oslevaífecomíigo

chamado para fazer á p^z em onde pudcíTcin cumprir os confc-

Rem$ i & dáhi na Cidade de lhos que no Scrmaõ pregara.

Metz i que he no 'Ducado de Lo-' Chegou-fe o Santo a hum doS

rena , e^ àos milagres quefez nef Monges que o â companhavaõ > &
ta jornadas diífe : Jà temos (irmaô) a caça por.

que viemos , porque a noyte atrasS

A Cabadâ de quietar a revolta Vi eíie mancebo^ que primeyro

dashcreíias de Henrique, chegou a mim;, no próprio trajo cm
le tornou o Santo ao feu Convento que agora o vemos. E depois acey-

de Claraval,& por certo negocio tando os oíFcrecimentos que o$

lhe convcyofazercfta jornada por m .nccbos faziaô a Dcos de fuás

muy perto da Cidade dcPariz, próprias liberdades, os levou com-

donde fahiraô muytos Senhores ílgo a Claraval , & lançou logo O

íT^iKr^-^í av.fitalloi&cntreclks D. habuo^comoqual vivcraô, Ôcica-

bárad



J44 LlV%0 TE%CEr%0 '

~

bàraôfeusdiasem grande ferviço Poucos dias depois cfíandoelíc

de Deos. Partido de Pariz chegou alta noy te cm oraçaõ na fua Cclla ,

a Troes, que cftà doze legoas de ouvio huma fuaviíTíma muíjca de

Claraval : & determinando de íc Anjot» , que o arrcbst u de todo,

deterainda alli hum par de dias 9
fem ;abcracauía,ncmoli'gar,onde

aquella noyte Ihtapparccèraó cm fc cartava^ atè que dahi a pouco eí-

íonhos Gerardo íeuirmaój&Gau- paçovjo grsndc multidão de Eípi»

drícfeuTio, que craôjà falecidos, ritos Angélicos, levar ao Cco a aU

éc paíTáraô por elle coro muyta madehum homem pobre, que fcr*

preffa,a modo de homens que híaõ viadecoulas humildes no Moí-
dc caminho, & perguntandolhcs icyro, & falecera aquella própria

a caufa de fua ida ^ lhe refpondèraõ noyte na hofpedaria ; & como no
quehiaóbufcarGofrcdo leu com- diaícguintcíeinformaííc dos Re-
panheyro,quenodifcurlo davida ligioíòs que o acompanharão da
òs ajudara a foportar todos os tra- hora cm que cípiràra , achou fer a

balhosda Religião com animo in- mcrma, cm qucos Anjos levàraõ

canfavel.Ditoiíiofcguiraõfcuca. aqucllaglorioía alma a gozar das
minho; & o Santo entendendo que riquezas, & bens do Cco,a troco

devia eftarGoíredo cm paflamcto, dos trabalhos > & pobreza
, que

chamou logo feus companhey ros

,

padecera na terra , Sí por eííe rcí-

& fez fellar as cavalgaduras conrj pey to lhe fez N. P. os Officios por
grande prcíTa , & com a própria ca- íua própria pcíToa , & lhe deu fc»

minhàraõaquellediadozclegoas, pultura entre os Religiofos com
& chegando a Claraval achàraôo cogula jvcíi ida, querendo honrar
enfermo quafi em paíTamcnto, & na terra o c rpo daqucUe, cu»

na manhãa feguinte com abençaô ja alma Deos engrandecia no Ceo,
do Santo fe foy gozar do defcanfo Efteveo Santo alguns dias em rc-

merecido por feus trabalhos , co- poufo , por fe ver livre dcneg. cios

mo diremos em fua vida particular» quco coníirangcíTcm a fahir fora

Poucos dias depois eítando o San- da claufíra , aindaquc andava taõ

to praticado na íua Cclla em algu- doente,& debilitado das forças do
mascoufas da Ordem com certos corpo, que com muytc trabalho

ReIigiofcs,vieraô a tratar de D. fe fuftcntava em pè: & com toda

Bernardo, que fora Monge de Cia. cfta fraqueza, fe lhe oíferecêraõ

raval , & ao prefente era Abbadc duas jornadas, quaíi juntas, a nc»

ide Cifter , & tinha ido fobre ccr- ceflidade das quaes o conftrangeo

tos cafos de reformação , a viíitar a fe mcttcr em novas tribulaçoens.

algumas Abbadias de Provença,& Porquco Arcebifpo de Rcms lhe

continuando na pratica , o Santo mandou pedir encarecidiffima.

fe conturbou comíigo mefmo, & mente, que tivcífe por bem de ir

difle aos que eftavaô prefcntes: quietar o povo daquella Cidade j

Sem falta [ irmãos meus ] que o que fobrccertas diAerenças de ju.

Senhor D» Bernardo noíío Prelado nfdicçocns temporaes cílavaõ em
hcmorto,ou morrerá muy to cedo. rifcodeodefacatar a elie,& tratar

Ficàraô os Religiofos fufpenfos mal a Clerezia, & como naôconvi-

com aquclla nova , & muyto mais nha à Dignidade Gpiícopal dcfifíir

oforaô, quando dahi a poucos dapcrtcnfaô,naófcri^hacfperan-

dias viraó a execução delia : &co- ça de concórdia, fenaõ dandolh^

tejado o tempo de feu traníiro, cIlc Vendo o Santo a importância

àchàraõfcrna pfOpria hora que o do caio, promcttco de ir logo a
.ri... ' - •

IIjç
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'lhe dar o remédio poílível , ainda- macfmola aos Religioíos compa-

t]ue com tanto trabalho^ ív' nrco nheyros do Santo, cjuchiaôal^um

de íua vida , cc-nio era , por-f e a ca» tanto diante^ 5c hum dciles lha dea*

minho taô desfalecido das forças òc chegando o Santo cm companhia
corpcracs. Ao dia feguinte , depois dos Arcebjfpos defronte do pobre
de ter promettido cfta ida de poz os olhos nelle, & perguntou
Rems. chegou a Claraval O. Hclim aos queallicílavaô que mal era o
Arccbifpo de Treveris, a pedir fcuuoquererpondér.õ^queoho*
comrummaefficaciaao SantD, que mem era aleyjado havia muycos
fcíTe com clle a Lorena para paci- ánnos , & naõ vivia de outra coufa

ficar os Cidadãos deMetz com mais que das cfmolas dos fiets^quc

alguns Senhores da terra, quean- pedia naqucllc caminho : mandou
davaõem guerra crudeliíTima ío- o Santo, que lho trouxeííem onde
bre certos limites > & demarca- ellc ellava , &os que ifto ouvia6
ções dos Eftados , & com gente de rcfpondiaõ , que naô fc podia oho

.

armas cm can;po fe tinha já dado mem levantar de hum lugar, mss
huma rora aos Cidadão: [de Metz, que liicdcíreaclles a címola,&lha
cm que os nobres lhe raatàraó pai» levanaõ,

íantc de duas mil peffoas, pela vin- Porfiou o Santo, em que lho
gança das quaestinhaõ feyto os trouxeíTcm , de mancyra que òs
Cidadãos liga com outras Cida« circutiítintes , ou pelo pergunta-
des, & Lugares C marcaõs,& de- Tem , ou por íufpeyta , 'entenderão
tcrminavaõ tornarem a provar fer aquellc o Santo, & começarão
ventura fegunda vez ^ & todas as hyns para os outros a dizer: Faça-
mais que importaíTe parafuavin* niosoquemandaiqueefteheoAb.
gança. bade de Claraval j & com grande
Achou-feo Santomuy atalhado, alegria lho chegarão onde cílava:

fcm faber onde acudir pr!n)eyro : & poílos os olhos no Ceo , depois
& depois de vários conlelhos , ao de huma breve oraçaõ diíTe ao po«
fim determinou de cumprir fuap£. breque andaífej & rcfpondcolhe
lavra , pela mefma ordem que a clle ,quc naô podia; o Santo lhe

tinha dado; & acompanhado de mândoueínnomedcJefuChriíto,
alguns Rf ligiofos , que fempre le« que andaíTe livremente j o que cllé

VivacomíÍgo,&do ArcebiípoHe- logo fez de mane yra, que o comc-
lim,fe foy camuiho de Rcms,don« çou de feguir , correndo^& dando
deofahiraóareceber muyras pcf- faltos de prazer , deyxando admi«
foascm companhia do Arwcbiípo rados os circundantes da grande
Saníon, a quemfua vinda foy de cfficaciadefua vircudc. Depois de
fummo contentamento, porque íó Viíitar o Convento com grandes
nellaeíiavaõasefperançasdap Zj moílras de amcr,&candade]fra«
& como todos de companhia fof- ternal para com os Rcligiofos , c®-

fem viíitar o Moneyro de Inhi, moquemfabiamuybcmferaqucl-
quehedamefma Ordem, & fica la a ultima vez que os havia dever
pouco caminho de Rems, paíTan. ncíia vida, fepartío para Rems,
do por hú Lugar chamado Ruela, onde o veyo Viíítar Josleno Bifpo

achàraô rip cl- rada hum homem ve» de Suefon,& em poucos dias , mc-
Iho aleyjado das pernas ,& taô to- diante íua oraçaõ , & authoridade

Ihido, que da cinta para bayxo era compoz as difcordias do Arcc-
comodc páo íeco, & fem nenhum bifpo,& povo da Cidade ,emmo-
gcncrodtt fentido: pedio cftc hu. do ; que todos íicàraòfatiiífcytos*

2c
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& O òu que íc haviaó de aíTinar as tadc , íabcndo , que fcguindc-a , íc

capitulaçrcns,cHandooSant( nos conformav^jô ci;m a de i^cos. E
Paços publscos da Odade, che« vcndo-Os o Sanro quietos íc poz
gouhun amulhcra cllc com hum em caminho para Lcrtna ^ cnde
nieninojà grande fcu filho, o qui»l achou os de Mctzpoltos em armas,

parecia âík)rr. brado do Demónio , &com Capitacns» conduzidos de
ôc linha perdido o ufo de iodos os varias partes

j,
para íc de fender ^ 6c

lentidos ccrporaes de tal m. ncyra, romar vingança de íeus inimigos:

que tendo os olhos claros, & aber. & os Senhores Comarcans centra

tos naó via , & tendo os mais or- qutm era a empreza , como fcnho-

gfiõs fcníitivos aptos para ufar rcs do campo, & crgulhofos pela

délics, o inimigo lhos impoíT-bi» primeyra vitoria, cl tairaó aponto
litava , dcyxandc-o como hum de Ihetornarc apri^ícntarbataiha.-

bruto, & algumas vezes o acendia mas interpondo o Santo fuaautho-

cm huma fúria diabólica, levado ridadc de permcyo , detivcraó as

/ da qual arremcttia à mãy ^ & a armas , & comcçou-íc a tratar de
qualquer peííoa que achava ,& fal- concórdia , &das condiçccns que
tava pouco para as matar com a havia de pedir cada huma das par*

torça que o inui igo lhe dava, fobrc tes : & naó acordando logo nellas,

o que pedia fua pcuca idade : & le- fe levantou hum motim no povo,
vadaapobre mulher defía dor ^ mais por parte dos Soldados^fquc
poíla de joelhos diante do Santo, por lhe naó faltar vida, querem
lhe pedio com lagrimas remédio prolongar difcordias ) que pelos

para o filho, referindolheostraba- Cidadãos ^ a quem as diííenfocns

lhos, & perigos, em que fe via com ordinariamente coílumaó enfadai

cile loddS as horas, de ^uc era pro- pelas perdas,&dcítruiça') que tra-

va a infernal fúria, com que cíiava zcm comíigo , & a fom de cayxas
cmfuaprcfcnça. iangidas,&bandeyrasdcfprcga ias

Compadecido o Santo da niáy

,

começarão a marchar na volta dos
&fífho, & do trabalho queambos contrários, qeíhvaó alojados jun-

paíTavaõ , chegou o menino para íi to ao Rio Moflela : & tendo o San-

commuyta brandura , & pondo- to Abbadeaviío defta defordem
,

lhe a maõ na cabeça , o afagou di- acudio là com a brevidade pofli-

zendolhe, quenaóufaífedaquclla vel,&fâlhndoaosde Metz,&de-
fúria para com fua máy que o pari» pois paliando o Rio para fallar aos
ra,& creàra; dizendolhe cíias cou. nobres, andou pcrfuadindo a paz a

ias o abraçou comíjgo cftreyta- huns,& outros: & toíjdo) adorna-
mente, & foy a virtude do abraço dososcoraçocns dos da Cidade,
íal,que o Demónio naõ podendo & alcançado dclles palivra de paf.

rcfiftira cila, odeyxou , & o me- farem pelas condiçoens queelle af-

nino ficou íaõ,& prometteodcnaõ fenraíFc com os nobres , cuydando
agravar mais fua mãy , cm compa- quctinha jàapazfeyta, ao melhor
nhia da qual fc tornou para caía tempo vio levantar o campo dos

,
livredeiodomal, ôcaíTim vivcoo comrarios,Ç{ marchara paíToIar-

difcurfo de feus dias. Acrefcentou go , fem dar rcpoíla , nem raza '> da
cíia maravilha muyto a devoção íí ao Santo ^ibbade , fendo caufa
do povo de Rcms para cem o San. da fugida o temor que tinhao, que
to, & acabarão os concertos da fuaauthondadeconíirangeíTc aos
paz coníorme elle ordenou, íem Soldados a deyxar as armasíeml:-
havcrpeíToa que lhe íahilFc da von- ccnçados Capuacns, quandoclles

na5
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naõ quizcííem vir nâs condiçoens indo clíes , depois de varias alter-

da concórdia í & com iíio ficou a caçoen!», ao fim valco tantoaau»

gucrní giais ruta , & aserperancas
^
ihoridade do Santo, que íccon»

de paz de todo acabadas no animo formarão > & abraçando-fc hunsa
de quem tinha as íuas menos pof. outros ^ coRfirmàraõ a paz entre íi

rasem Dcosqueo Santo, a quem p^ra íemprc-

clle na ícguinte noyte quiz mof- __^
irar em vifaô melhores fins^do que
prognoíiiçavaô aquclles triítcs CAPITULO XXVI.
princípios , porque lhe parecia

que eíiava cantando Miííã em Pon- Como fe concluhio a paz entre os da
tifícal , & tendo jà.dita a primeyra Qdade de Metz , &feti5 contra^

oração , lhe lembrava , que porcf- rwsypor meyo dos milagres, ^ /«•

quccinento deyxàra de cantar a dujlria de nojfo ^Padre Sob Berm
Gloria, & com alguma torvação a nardo , & das maravilhas que

tornava a levantar ;, & a cantava Deos por elle obrou ate chegar a
até o fim , a veríos com feus com. Pariz>

panhcyros; & quando ao outro

dia acordou , difle aos ReHgiofos ''"JH Anto que a paz íeaíientou a

que naõ defconfiaírem,porquc fcm J|^ fabor de ambas as partes, ef-
^'^cap.'^*

duvida tcriaô aquellas diícordias tando ainda na Ilha fazendo as ca« «4. g*

hum fimmuy profpcro , mais cedo pitulaçocns delia ^ com brados da
do que irlfaginavaô j & naõ tardou gente vulgar , que queria fegurae

muyto em fe ver a certeza daquel- íeu partido, puzcraó diante dO
Ias palavras, porque cm anoytc» Santo huma mulher muy conheci*

ccndo, chegarão Embayxadores danâquellatcrra> que havia oyto
da parte contraria^pedindo ao San. annos , que jazia cn cama , como
to , que ordenaííe tudo a íeu modo, paralytica,& tinhs hum tremor de
porque elles eraô contentes de íe membros tão terrávcl, que parecia

compromettcr na fentença que desfazcrem-íclhe os oííos huns
déffe , ou foíTe favorável , ou con- com outros , pcdindolhe aquclíes

traria a fuás pcrtenfoens, que a traz ião remédio para tão

Dcputáraô-íe logo peíToas de cruel enfermidade. Poz-íeoSan»
ambas as partes, que allegalTem to de joelhos, & fazendo hua brc*

diante do Saiito fuás razcens, & ve oraçaó pela faude da mulher, o
íobre dias houve tanto deb3te,qiie tremor fe lhe foy diminumdo , &
fe defconfiava jà de concórdia , fe» quando fe acabou a oração , íe lhe

naõ houvera de pcrmeyo a palavra acabou de tal modo,que em preíen-j

que o Santo dera defehaverdcef. ça de todos fe levantou de hum ley-

feytuar, na qual fabiaõ
, que naõ to, em que alli fora trazida, &

podia caber falíidade : & porque o poílrada aos pés de noíTo Padre S.

concurfo do povo, & a multidão Bernardo , lhe dava graças portão

de entcrmos, que vmhão bufcsr cítranho beneficio.

remédio a feus males , não davão Ficarão tão admirados os de hu«

lugar a íe entender de propofito no ma , & ourra parte vendo a mara^

principal } alíentàrão que os Dcpu- vilha , que dcyxadas as vozes , &
tados de ambos os bandos fe a jun- contradiçocns , em que eíhvaô , &
taífem certo dia em huma pequena poílos de joelhos com os olhos ra-

llhadoRioMoíIela,ondccomma- zos de agua, bati aô nos peytos,

yor quietação tomarião aíFento : & quafi corridos de lua dureza, 6c de

não
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não darem logo confcntimcnto às a contradizer as capitulaçoens da

condiçoens que o Santo queria : & paz, que dey>àra feitas, bólhcfi-

tanta foy a gente queícchegou a
.
cava porquictar hum Senhor chai

bcyjarlhc os pés ^ ^ o vcflido, que mado H enrique de Ssiins , que co-

cPcveem muy to perigo de fcr aba» iTíO maísaggravadi râoquiznun-

fado, fc os Rehgioíos, que comei- ca chegar a concerto, nem achar-fe

Icvinhaô.o não tiràráo nos braços, cem es demais no aíTentodaspa-

&mcttidoem hum batclolcvàraõ zes jantes tonou a íoído todos os

pclomcyo do Rjo j & tornando de- Capjtácn';,& Soldados ^Jefpedidos

pois onde os principacs Senhores das partes ambas : ôc vendooBií-

cftavão trabalhando nos concer- pede Metz, chamado D. Ifíevão,

tos, clles deyxàrão tudo cm lua hum inimigo ráopoderofOi tcmcn-

mio^Sí affim íoy a paz de todo con- do ficar com cUe , & fem o Santo ,

firmada. ihcpcdioeHe,& Rcynaldo, Conde
Tornando-fe aquelle próprio de Bar, ícu irn.ão, &. outras pcíToas

dia o Santo para a Cidade de Metz nobres , que não íe partiíTe , antes

em companhia dos Procuradores, de concluir de todo ponto a paz,

achou outra nova difficuldadc no pcrquedeyxando qualquer peque-

povo, que queria reclamar sspa» nacaufa,fehaviadetornararcvol-

zes, dizendo, que eftaváo lezos, ver cm armas a Província toda.

& ficava fcu credito , & reputação Quiz o Santo fatisfazcr a feus ro»

muy abatida, Tc ccnfenníTem em gos, ôcindocm companhia deftcs

paz tão pouco honrofa como Senhores fallar a Henrique de Sa-

aquella, eílando osoíTos de dous linsijà nunca lhe pede tirar huma
nii! Cidadãos mortos pela honra, palavra boa , nem hum final de ho-

& liberdade da Pátria , pedindo aos mem que defejava paz , de que o
vivos vingança, & arguindo com Santo Abbade cílava triítiílimo;

famofoíilcncioíua covardia,- &:co- masDcosque o creàra para acabar

monâovaleífem palavras para os ccutasarduas,&difficuitoras,pcr.

quietar, pcrmittio Deos
, que niittio,quecftandoellcsprat.can«

trouxcíTem ao meyo da Praça hu« do, íe chegaíTç ao Santo hum hc^

ma mulher paralytica lançada cm mem furdo,&pofto de joelhos lhe

humltyto, a enícrmidadc da qual pediíTc remédio para feu mal ^ &
era aííàs conhecida de todos os da volvendo-fc noíTo Padre Saó Ber«

Cidade: & fazendo o Santo O; açaó nardo para Henrique, com huma
por ella diante de todo opovo, ti« graviciade fcvcra,&hiimvigorno
rouomanicocomquefe cobria,& roíto mais que humano, IhcdiíTe:

o lançou febre a paralytica, dando VoíTa dureza , & obítinaçaó faz

ao Biípo da Cidade húa borda dei- que a palavra de Decs , & confclho

le, para que ofuílentaíTc levanta» de paz naõ entre em voífosouvi»

do algum tanto do ley to, & elle to- dos : cftc furdo incapaz de ouvir
cou os membros tolhidos da mu- daràattcnção anoíTas palavras cm
Ihercom íua máo, &lhemandou nomedeJefuChriílo, cuja virtu-

emnome de Jcfu Chriíío, que fe de vós tratais com pouca vencra-

Icvantaífe j o que cila logo fez tão ção.

fãa,&; livre do mal, que nvcra,quc Ditas cftas palavras, & pondo
poríeuspés fefoyparacafa, dey- os dedos ao íurdo nos ouvidos, fí*

xando o povo contente, Ôcatemo. cou totalmente íaÓ, & Henrique
rizado de láo rara m.aravilha, & tão atemorizado, que íe lhe lançou

não houve mais pcíToa^que ouiaíTc aos pcs pedindo perdaõ de fua du»
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reza, & promcticndodc naô tratar tiftro Norrx dcjelu ;, fárou outro
mais de guerra, rcmlcvantarlança alcyjado, ôc algumas Icgoasadiani-

cctra a C idade de Mctz: & logo a!- te , em hum Lugar chamado Gon^
IiconfirmcucomoBifpo,&Condc dcbriIa,emprefcnçaGemuytageQ*
de Bar, a concórdia que o Santo te, que vinha pelo ver, & alcançai

quiz fazer ,& abraçando-fc todos, íua beiíçaô , dco viOa a huma mu*
fedcrpcdírsÓ com grandes promef» Ihcrcega.

Tas de amor, que conícivàrão cm Foy o Santo daqui aFontcnc-'

quanto lhes durou a vida. Vendo bro por hum negocio importante g
o Santo pacificas todas as difcor- onde fez alguns milagres famofosi
dias que havia, ícdcrpedio do Bif. como foy dar faudeahum moço
po, & mais gente da Cidade de íurdo, & mudo àdác fcu naíci-

Metz , & começou fcu caminho pa« mento , o qual como nunca tinha

ra Claraval: & chegando a huma ouvido, nenhuma outra ccufa fa-

Vjlla chamada Brena, vio na Praça bia fallar/enáoaquilloquclhedi-.

huma mulher cega, & pobre, que ziaó: ôc pouco depois lhe trouxc^j

lhe pedia efmola , à qual o Santo raõ huma mulher , que havia muy»
diíTc f que melhor efmola lhe tinha tos annos que jazia parai y tica em
Dcos guardada , do que ella fabia hum Icy to ;, & fó com a benção do
pedir, pois fua tcnçaô era pedir di- Santo ficou perfeytamentc fãa de
nhcyro, & a de Chriílo darlhe viíta fua enfermidade ,• & pouco depois
nos olhos : & dizendo cilas pala fárou outro paralytico tolhido de
vrasJhcfezofinaldaCruznelles, pés ,& mãos, em forma, quedava
&: ficou vendo clariflimamente , & aos olhos hum efpedlaculo miícra-

dando louvores a Dcos, & a fcu viliííimo:& como a fama deites mi-

Santo. E porque não houvcíTelu- lagrcs fedivulgaírc,"& correíTem

gar onde não penetraflfcm feus mi- muytos enfermos , entre outros
lagrcs , fucccdeo, que os Monges veyo huma moça tolhida, & aleyja-

dc huma Abbadia de noíTo Padre da de feu nafcimento das pernas

S. Bento , que naõ eftà muy longe ambas , a qual como o Santo a ben»
dcftc Lugar , lhe trouxerão hum zco , & começou de querer cAen*
moço manco de ambas as pernas, der os membros encolhidos, fen-

que havia quatro annos íc fuílen. tio, que as veas, & nervos dosjoc-

tava com as cfmolas do Moftcyro, Ihoseftavaô fecos de todoponto>
pedindolhe que valcífem clles tan» & diííe com fentimento : Ay que cf-

to em fua prefcnça , que baflaífem a tes nervos fa5 de todo mortos , Sc

tornar com aquelle enfermo faô não tem em fi virtude alguma, com
aos olhos do leu Abbade. Naó fe que fc melhorar, 5c todavia toman-
fez o Santo muyto de rogar , ven* do-a hum irmão feu pelos braçoS|6c

do a devoção dos Religiofos, & levantando-a para cima,o Santo lhe

pondo as mãos íobre o enfermo, eftendco as pernas de modo, que
lhe mandou cm nome deJefuChri-í logo andou folta, & livremente,

ilo , que fe levantaífe iaó , & no com admiração não ló dos cír»

próprio momento fe lhe fortalece- cunílantes , mas do próprio noíTo

rão as pernas, & fecftendèrãoos Padre Saô Bernardo, que dando
membros de modo , que fe tornou graças a Deos , fe benzia huma ,&
faô ao Moíteyro cm companhia muytas vczesdaeftranhezadomi^

dos Monges , que alh o trouxerão lagre.

cm hum carro. Pouco adiante , por Partido daqui o Santo , fc foy na
virtude de fua benção , £c do íaLi» volta de Claraval , & como quem

: .;- - - - gg ^
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ifcdcfpcdia do mundo> t^uiz por mas na pregação do dia feguinte,

infpiraçáo Divina pyííar por Pa coiriO emfltcyto íc vio, purquc

riz, onde lhe fizcraò íoíeiDniííiíno tornando a pregar nabElcolas>con»

reccbimcntOjaííimoBiípo, como vcrtco hum numero grandiflímo

outrasmuyras peífoaii nobres que de lííiudantes, com os quacs fc

allihavia: & tanro que entrou na partio para Claraval aqudla pro»

Cidade , fe foy dircyío às Elcolas

,

pria tarde , & fc foy dormir a S Di-

onde prt g' u hum Sermaô dkv inií- ni7 , que he pouco diíianic da Ci»

íimo .inaóíó paraGsThcologos,& dadcy & como ao ourro dia pela

verfados no Texto da liícntura manhâa fepuzeííe acavalío, cuy-

Divina., mas ainda para os Filofo- dandoosReligiofos, que tomava
fos , '& Juriílas , p rquc provou o caminho de Claraval , lhes diííe,

com TazQ^ns Filoloficas , & naiu- que cm todo cafo convinha torna-

racs o pouco monscnto das ccufas rcm a Pariz
, porque lhe fícavaõ lâ

da vida, & o encano de íuasvans algumas almas de que Dcoslhcti*
apparencias , & depois de confir» nhatc) tomcrcé.

mareftcs fundamentos com autho- i oirando cllcs acharão na cn-

ridadcs do Texto Sagrado , & dos trada da Cidade trcs Efludantes

Padres Santos , rclumindo Deere- Clérigos» que vinhão a grandiíiimii

tos de Ponrifices , & Leys Impe- preííacmfuabuíca,& vendoanofi
riacs , deyxou admirados os Lcn- fo Psdrc S. Bernardo íe alegrarão

\x.%.,&^ DíAjxores de Fariz , de íua muy to ^dizendolhc , que hiaó cm
pfQÍunda Sabedoria, porque dado ícu alcance com grande tcmordc
quc€lkfdfljegcntill*iÍGÍoto,&ti» o nâo acharem jà: aos quaescHc
\c^c cm fua m.ocidade aprendido refpondeo

j, que por lhes cfcuíar

Theologia , todavia reconhecia na trabalho, & fcrvir de guia, torn^-

fciencia, & profundo fentido do raatrazaquclle pequeno cfpaço de
qucfallavâ , haver aili graça parti, terra, pois clles taõdcprcllachc-
cular communicada com Virtude gàraótáop:rtodoCco. Daquile»
Divina : mas com t dos cftcs ex- vou o Santo fcu caminho para Cia-

trcmos o Sermão lhe naórcndco raval, onie logo lançou o habito
aqucllediacoufanenhunadasque aos Noviços que levava, &comc-
cllcjbufcava, çuccraõaln^asparao ÇOu a viver com tanto rigor, &abf-
Cco:& chegando jà noy te à caía do tinencia , como íe de novo entrara

Arcediago , onde elíc poufava , fc no Noviciado j mas não pode con.
recolhco dentro de hum Oratório, tinuar muyto com cíia ordem de
&ipoftrado diante do Altar, come. vida, porque o corpo debilitado
ÇOU de Ic affligir , & fufpirar taõ de tantos trabalhos não era jábaf-
alto , queo leni irão fora , &o Ar» tantea fofrer rigores tãoextrcma-
ccdiago admirado daquclla novi- dos,&aílimcahio em camadaulri.
dadc, perguntou aos Religiofos ma doença q teve ,|& os Rcligiofos
que o accm panhavão

, pela caufa afflídos com efta nova , não ccíTa-

daquelles íu piros : ao que rei pon. vaõ de encomendar a Deos fua fáu-
dco hum dclles,quc devia fcr^porq de, & importunar o Cco pela vida
no Sermão daquelle dia náo con- do feu Abbade jÔt tanto mais fc te-
vertera nenhuma pcíToa , por onde mião de fua morte , quando fabiaõ,
GUydaria tcra Dcos pouco f»vora- que hum Religiofo de fanta viást

velem lhe não con-municar alli fua (q era jàfalccidojtivc a revelação,
gra^a, masqfem duvida ( ntcndia, que o Sátonaõ havia de viver mais
que tíâo tenâo vans aqucllas lagri: que féis para fere annos,dos quacs

aqucllc
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aqucllecraofcptimo, & as sfpa. coníança, tanto, que noíTo Padre
rtncias do corpo ,

pulfo, & frc^cjue- Saô Bf rnardo lha veyo a conhecer,
2a,cflavaõprognoílicandoncrte & hum dia cfiando eilcs ambos
clarifijn^a: &oSanto, dado que a co w a! -uns Relígioíos prcfcntes,
cmendeííe niuy bem, diílin ulava lhe lííc, que fc não aggravaíTc de
comos Religicfos, vendo ÍL a dcf. overtibiocmfuascouías, & me*
coníol2çaõ,&animava-cs ccmtn- nos prompro na reíoluçáo delias

tranbah paternacsa pcrfcvcrarcòm do acoíiumado, porq fem duvida
invencível animo na cmprcza do lhe naícia mais de cftar occupado
Ceo, & não dcfmayarcomccura cm negócios do outro mudo, [pa-
alguma. Porém como ettascxhor- ra onde cllava de caminho] que de
taçocnstrouxeficm ccmíigo huns pouco amor que lhe tivefíe. Reí-
longesdequtm repartia,ouviâo-rc pondcoíelhea cíle dcfengano com
cem tantas lagrimas, que convinha lãras lagrimas, que naõ houve pcf-

ao Santo, cu accrcf^cntaliascom íoa,a quem mais fe ouviíícfallar

asfuas.curemediallas cem itcú' palavra :&ccmmunicando-fcpcIo
lar,& naõ tratar cm matéria ícnc* Convento como nofib Padre Sa5
Ihantc. Bernardo eftava jà certo cm fua

^ .

'

morte, & o diíícra claramente ao
B Tpodc Angra, fc foraô todos

á

CAPITULO XXVII. Igreja, & porto cada hum em fua
parte diante de Altares diverfos ,

I^a enfermidade de nojjo Padre Soo craô as oraçocns , & lagrimas tíx^

Bernéirdo : da^ vifoens qneprec e- tas, que movéraõ o peyto Divinoj

dnao lua morte , à' como os Mon» & o Santo pela melhoria que fen-

ges de Claraval a detinhao com tiocmíi, collegio o que paíTava,

oraçoens» & com hum roSo alegre diíTc ao
Biípo que eílava com cllc fallan-

CRefcia cada momento a cn- do;

fcrmidadedc noíTo Padre S. Pclcjaõ as lagrimas de meus fí-

iib.5.c.7. Bernardo, & com cila o (kígofto, lhos cem as forças da morte > &
fibVift

^ inftcza dos Monges de Clara, querem a poder de oraçocns deter

s.Bcrnaidi vâl , cntrc OS quâes le uaô viaó a jornada de huma alma, que fedc-
ipirt.jio. olhos enxutos, nem palavras de fcja verdeíatada de taõ importu-

contentamento,antes quando íuc- nasprizoens. Em fim durará com
cedia fahir algu de fua Cclla, & lhe cíle olco de léus merecimentos o
perguntavaô osmais qualeitavao lume de minha vida algumas horas

Abbade , davaõ as correntes de la. mais , mas como a partida hc for-

grimas por repofta , a laítima do q cada , naõ deyxarà de chegar , ain-

iccavaa todos. Chegountfíacon» daque commayordor minha, ma
juçaó a Claraval,D.Gofrcdo Bifpo vaõ entretendo tanto.

de Angra , difcipulo do Santo , & Foy grande alvoroço o que hou-'

MongedaOrdem,para tratarcom ve na Communidade,com dizerem

clle certos negócios de muy ta im- que o Santo eílava melhorado, &
pcrtancia, em que naô queria pôí jà havia quem dava fentidos vario»

maófemfeu conlclho , & como ás palavras que cllc tinha dito, íe

quizeíTe communicar com o Santo íc promettia mil efperanças de na5

familiarmente , dtfcrialhe cllc taõ haver de fer aquella a ultima enfcr-

pouco , que o Bifpo ora fe admira- midadc ; mas defla fufpcyta foraô

va , ora chegava a termos de dcf- tirados muy cedo, porque hum Rc-

Ggij ligiofa
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ligiofo ancião ,& nnuy qualificado tíefta vida^oucíiavamiiy perto de

cm virtude, &obfcrvancia rcgu- paílafi pclocjueícpozlogoacami-

Iar ,o qual depoíS de huma noytc nho, & o achou muy propinquo

ter gaftado iiiuyco efpaçocm ora- ao que temia j mas prolongando-ííe

çaô , pedindo ao Senhor vida , & a doença , & vendo cilc que citava

iaudc para noíío Padre Saô Bernar- ainda fua morte meno»» aprcíTada

,

do >adormcc€o levemente, &:pa- íe tornou ^ 5c a noyte antes que o

rccialhevcroSãro muyoccupado, Santo cípiratíe ,v!0 hum Sacerdo-

& quâfi de caminho, dando ordem ic , que governava a csfadeíleAb-

ahunra jornada, que diffe querer ba Je y cmjonh s a nciro Padre

fazer para Je uíalem ; & Frey Saó Bcrnaido, muychcyodercf-

Odo [que era Subprior de Clara- plandor, 6c ihe diiíe: Sabe íem

vai ] Ic chegava a eUc;,& lhe pedia, nenhuma duvida .que nevoudef*
que fcdciiveíTe alguns dias,porquc te mundo, & mcnaõ dttcrcy mais

convinha ir elle diante, Ôc pre- nelle hum fó momento,

pararlhe o caminho, Sc aflim fariaô Acordando o Clérigo , deo avi»

jornadihum empos outro: & co- íoao Abbade, & elle tcn crofodo

mo Frey Odo era ainda vivo, teve que podia fer, ícpoz muy de ma-

o Monge confiança
,
que naò mor- drugada a caminho para Claraval,

ria o Santo daquella vez, pois o onde jà achou o Santo paíTado dcf-

fcrrtido da vifaò dava a entender, ta vida conforme diíTera na vifaõ.

q morreria hu depois do outro;mas No próprio tempo cm que cilas vi-

aooutro dia fc achou o Subprior foens,^prognoíticosdamortcdc
rral de huma febre, q fe foy accreí- noíTo Padre Saô Bernardo acome*
centandopoucoapouco,até ^no ciaô em Claraval, &juntoaclIc,

íctcno dco[ajalma afeuCreador, íucccdeotambcmcmGarcunha na
&^ foy preparar o caminho a feu MoíkyrodeGrandcfilva quehcdi
McfírcA Prelado, que naõ tardou própria Ordem,& filhaçaõ de Cia

•

muytoem oícguír. raval , que hum Rcligicfo chama.
Ãlèmdcíla vifaõ, que moílrou do Fr. Guilhelmc de Mompilher,

aclhcíua morte, acontecco outra homem de geração nobiiifljma

a hum Abbade amiciílimo do Sáto quanto ao mundo, & de vida An
pouccs dias antes de feu traníito; gelicapara com Deos, ao quai o
òí foy,ver huma Igreja chca de in. Santo prometteo, quando oman
numerável multidão de peífoas, dou para a funda, aò daquella Cafa,

todas alegreSj&fcrmofas dos rof^ qu^tiaò morreria fem o ver, & lhe

tos, & vertidas de branco , pela fallar ,naqual promcííia cUc tinha

qual noíTo Padre Saô Bernardo cn- grande confiança , que efíando hu-
trava vcili! o de Pontifical , com ma noytc dormindo o chamou o
humornamento de tanta mageíia- Santo porduas vezes , & elle lhe

de, & rtíplandor, que cegava os rcfpondeo que queria. Sigueme
olhes de quem o via :& indo-fc (IhediíTcoSanto, )& vcràsmara-
dirc^toao Altar,acompanhadodc vilhas.

certas peííoas reíplandecenies co- Parecialhe ao Monge ter òuàãâo
mo o Sol , começarão a cantar os grande caminhojquâdofc achàraõ
que crtavaônoTempio com armo- am.bos junto de hum monte, cu-
nia Angélica, aqucllcs verfos de ja altura parecia competir côm as

líaías : Paer natus eftnebis , filitis tíkclías;& deteníic>-t«ao pé dellc

dâtm efi nobis : do que collcgio o lhe perguntou íe fabia o lugar on.
Abbade que o Santo era paífado de cilavaô, & o firo para que craô

. . alh
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alli vindos: & como cllclhcrcrporv* bâdo de feconfumirj de modoquo
deíTc qucnaó >ihc cornou o Saiuo: naô havia jà naqucllc fanto corpo
PoíSÍabe, que cita i; os junto do lugar^ cm que a enfermidade naó
mo[;te Líbano, ao qual eu bey de cauíaffc cruéis círeytos de dores
llibiríómente;,& tuíicatc aqui em c::traordinariaS;COmoeIIe próprio?

quanto eu fubo E como Frcy Gui- dizem huma carta, quecfcrevco
Ihclmtquizcííe íabcr deiie o fím, ncíks dias a Fr. Amoldo, Abbadc
para que queria íubir ao monte, deBonavalc,queomandouviíitar
lhe refpondco o Santo, que para com hum prefcntc de coufas do-
aprcndcr. para nenhuma coufa (lhe ccs, oteordaqual heoíeguintc.

tornou elic; tenho eu voíTa fubida Recebemos a caridade que nos
per menos neceífaria , que para a - mandaftcs, mais para indícios de
cançar nova doutrina , pois naõ ia amor, que para recreação do appc"-

bemos hcje nó mundo quem vos tite, porque naõ pódeogofto íer.

poíía igualar , quanto mais enfinar muyto> onde as dores feapoderaõj

cm nenhum género de (ciência. A de tudo , ficandomedoíabor a de-,

Iciencia defte mundo [ refpondeo ieytaçaó de naõ comer nada, cm
o Santo ] he indigna de tal nome, que o ache. Ofono tenho perdido

porque as mais das couíâsdellefaó de todo, porque naõ me íicaflchum
incertas, & a rabcdoriaverdadcyra pequeno de refrigério ás dores
no alto deite monte fe aprende, 6c que padeço, em quãto a occupacaõ
fónellcfeacha, & por tanto ficatc dosfentidosmetinhaòofentimcn-

a Dcos, que me convém fubir ao to ligado. A cauía total de minha
cume. Ditas cftas palavras, lhe pa- dor he pura fraqueza de eftomago^
recia ao Monge ver ir o Santo fu- oqualdedia, &denoyte mecon-
fcindo pda ferra, até fc pôr no mais vem fuíientar a miúdo com al«

alto dtlia , & depois ouvir aquelía guma coufa liquida , & efta em pc-

vóz do Apocalypfc: Beatt mouui, quena quantidade, porque fe for

^fíim Dommemoriuntmj que quer de mais fubíiancia , por nenhum
dizer: Bcmavcnturados os monos cafo a confcnte dentro cm íi; 6c

que morrem em o Senhor: & com ainda efta pouquidade que admit»

iíio acordando, & tornando cm íí. Te hecomtaógravedor, qícanaõ
cntcndco fcr o Santo falecido , ou temera mayor ficando vazio, por
cfiar muy propinqua fua morre, nenhum modo a confentiria : & fe

pois lhe cumpria a palavra de fe vc- alguma hora acontece levar para

remi &lhefoUaraa vózdoApoca. bayxo mais do otdinaho, naõ he

lypfe a verdade da vifaô,& o modo fc^p dores iníofriveis. As pernas x
de a entender claramente :& ao ou • & pês tenho taô inchados , como
tro dia pela manhãa diííe ao Abba- coíiumaó ter os doentes de hydro-

de de Grandeíilva ,& a outros Re» pefia : & no meyo de todos eftes

ligiofos o que vira , & afiinaiido males ( porque naô haja na^aoc-

clles a noyte, achàraó^ que fora culto a hum amigo raõ folicitodaíJ

aqucllaj que precedera o d adc fua couías do outro) vos faço certo,

morte. qucfegundo aparte interirr ( fe-

Aílim como com eftasvifocnsfe jame licito falia r aflSm )eftáocf-

hiaaccrcfcentandootemorde feu piritot3õprompto,çOTOOcorpo

fim, & apoderando-fc mais dos cc- fraco. Rogay ao Salvador do mun-
raçoensdeícusfilhos,aíl]macnfer. do.qucnaòdcfcja a mortedospcc-

midade hia fazendo mayores cifey. cadores , que naô difiiraa morte

tos, & as forças cprporaes ^ aca- vinda em taô bqa conjunção, mas
«ífc. ' Gg iij que
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que mc guarde no inftantc cm que _

c cgar a braços com cila. Traba»

Ihay por fortalecer com vcíTos fa« CAPITULO XXVIII.

crificioscfte remate de meus dias

taõ nu de merecimentos, para que DacarcaâftieaDupífza de Lorena

©inimigo lohcito por armar ciUa. ejcreveo a nojfo Padre Sao Ber»

das , naõ ache cm que fazer p eza , nar do ^ & da vijm que tevs com

nem tenha armas íomquemelafH* hítmaprattca que o Sarjfofezaa-

me. E fía tfcrcvi por mim mcímo , CowuentOiejn que lhe deyxou hum
ficando no crtado que digo, para devoto tejiamento antes quemor*

que a letra,& nota conhecida, vos rej/e,

defcubra o amor de quem nefle

ponto vo la efcrcve : & p ra vos J ^ Ivulgou-^cpormuytaspflf» Codex

fallar verdade , cuíhra*me muyto j J i s de França a fama da en-
J?;^^""\

menos tervos eícrito ames, que fcrmidade de nníTo Padre Saõ Bcr foK".'

cícrcvervosneOcp íTo. nardo,& de boca em boca chegou ^i''ai. 5.

Delia Certa te podem conhecer aos ouvidos da Duquczadc Lo Moaflrei.

claramente as particuiaridades da rena, & comoella o amava em o hiít Lorc*

enfcrmidaàcquc noíTo Padre Saõ Senhor cordalillimamente, teme.
JJ'^

Bernardo tinha , po'S elic melhor rola do que podia fer , & alterada noldiis'

que nenhum as conta nella; & com com mil prognofticos contrários a
^•J'*

*•

cíiar taõ laft.mado , ôc cheyo de fcu dcfejo , determinou mandar
f„"car™?.

dores, nunca deyxou de cumprir hú Coprcyo, para lhe trazer novas «'b.

60m íuas obrigaçoens,& rezar per- doeftadocm que cftava , & foíTe ^^^**"^'

fcytamente as Horas Canonicas,& gar , com as ter melhores , do ío- ni..
™^'

asdcNoíTa Senhora,cujoCapcllaô breíalto cm que vivia , pelo qual ^enardi,

fidcliflimo foy no difcur.o de fua cícrevco huma carta ao Santo, que
%l^^^l

vida iô( como alguns Abbades , & traz Monfírclet naHiítoria de Lo- beiu.s vi.

Bilposrcusdevotos,qweafamadc rena: o teor da qual trasladada *^™ ^«

fua doença alli trouxera, lhe per- fielmente do Francez heofeguin.
*'***'

fuadiííem com muytas palavras

,

te.

quenaõrezaíTe, porque fe enfra- Ao Venerável Padre D. Bernar-

quecia muyto,&dava forças à en- do Abbadedc Claraval ,
a peccado*

fermidade ,oSanio lhes refpódeo, ra Duqueza de Lorena envia hum
que lemclhantcs medicinas eraõ animo cercado de afflicçâo , &
para gente que naõ profeflava vida acompanhado com defejos de mc •

Monalhca , mas que aos taes con» Ihorcs novas fuás. Dado que o rc»

viiiha tomar por remédio das en- colhimcnto em que vivo , & o pro*

fcrmidadcs do corpo , fallarcm pofito de viver crucificada aomun-
fcmprecomChriilo,&gaftaremo do^defterrem de minha prefença

tempo em| perpétuos, louvores as novas, que correm nelle, toda-

(cus. via às contrarias de meu goiio

abrio caminho o titulo de ferem

voffas. Publica hfia fama commum
(siJ^ que o Abbadc de Claraval ellà

( yCJlJPjj
lidando com a morte , éc como íua

vida hencccífaria para remédio de

tantos, cre-fe q ficará a morte ven*

cida , por naô cauíarcomamortc

clc hum fó corpo , a de camas almasj

quantas
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quantas k govcrnaõ por fcu confe- «^ue arcc;ora tcnko faô triftcs. E Ce

lho. Porem náo faó cilas conjc- os occul tos juízos de Dcosconju-
cTluras ralcidas de quem bem ama. rados a caíligar minhas culpas tem
Tudo temo , cm tudo ponho os ordenado outra coufa , achando-

clhos j U nada vejo, q me piomctta vos cíh vivo, peço por ultimo dom
bonança. Lcir.brsmequc foism r- devido ao grande amor que em JE«
tal

,
que qualquer leve doença baí* S\J Chriíto vos tenho, me alcan»

tsràaconfumir hum corpo tão de- ceis delle hum favor taô grande >

bilitado: vejoointereííc queien como fcrà para hum efpiritotaõ at-

dcs na morte ^ os bens que vos ef- tribujado, ir em fcguimento da
pcráo depois da vida , & fobre tu - voíTo

: que levando efte caminho j

CO, que he mal meu ficar Cem vós naó poderá errar o porto, para on»

refle mundo^ ôeifiocom tudo o deatégora navego,

wais bafla para me confirmar qual- Nem vos pareça prefumpça5,pe-

qucrncva rrifte ,quecu(;a. Coníi- dir/endopeccadorana vida^huma
dcrcvos ao ler dcftas palavras , re- mercê taô grade na morte ; que fe o
prcherdcndo tacitamente a imptr- amordeChriflo me obrigou afcr

feyçac de quem as diz.Facilmttc a huma coufa comvofco na terra , o
confeíTo de mim, pois naõ cheguey próprio vos deve obrigar a me na6
nurca a ter de perfeyta , mais que cngeytardes por companheyra no
osdefcjos de o fcr. Mas não me Ceo: &affim como Chrifto noíTo

podeis cftranhar os oíTeytos que Meílrc fez noíTas miferias fuas>

cm Dcos reconhecerão* Chorou para fazer íua gloria noíla^aílim

C hriflo fobre Lazaro : humedece- vós como fiel difcipulo vos entre-

raô fcus olhos as lagrimas que vio gaflcs de meus dcfeytos , para par-

lançar aos da Magdalcna ^& parece rirdes comigo o theíòuro de vof-

verilKmil que os não livcíTc enxii. íos merecimentos: cm confiança

tos a ultima noy te da Cca, & tudo, dos quacs vos torno a pedir com
porque íe via cm companhia de fummainílancia, que fe a partida fc

gente , a quem amava : pois íe cho- naõ eícufa , me eícufeis de ficar em
ra Deos por hum homem , de cuja hum deferto de aufcncia , fem ter

vida não depende , como fe me ef- voíTas fantas admocfíaçoens , que
tranha a niim chorar com rios de no meyo delle me moílrem o cè»

lagrimas a morte de outro, que me minho em que arcgora me fofles

abrio o caminho para osCeosr& guia. Eefperando pelas novas de
que muyto, lazer eu extremos por voíTa vida , ou minha morte , dou
partida de morte, fazendc-os fimaefla»

Chriflo pelos que deyxavanavi. Chegou efla carta a Claraval

da? & fónifíomeconform.arcy com dous dias antes que noíTo Padre S.

clle, porqdeyxandodemelaíiimar Bernardo faleceffe , & como jàef*

por quem vay ao fcguro deícãfo da tava lidando com a morte ,& todj
gloria , farey pranto por mim prc« mudado á contemplação das cou-
pria , pois fico fugey ta aos contra- fas da gloria , para onde eflava de
flcsdc taópeiigofavida.Masqmc caminho ,dadoquealeíre,&mof«
dcyxocfcrevcr? Melhor forte me traíTe com ella contentamento, naô
aconteça,& mais proíperarepofla refpondco mais que de palavra ao

nc traga cfle Ccrreyo. Pelo qual Correyo,quc difílíTe á Duqueza

o

vos peço , me pagueis os temeres paflTo em que o achava , & a repofla

cm que fito até íua vinda, a treco ellepfoprio lha levaria. Naõ dey-

dc novas taõ contentes como as xoudedar emquecuydar^ obriJ

gar-fc
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gar-fe o Santo a lhe levar reporta, em horas de partir da vida , & nc»

porque como os Rcligioíos de Cla« nhun) cutro cuydado tinha dcila

,

ravalnáopcdiâoacaíjarcomíigo, a mais que a detconíolaçâo ác feus

cuydarem que haviaó de ficar ícm Religioíos, quecomoovclhas íem
companhia do Santo , de qualquer Palior , & filhos ítm Pay andavão

fombra tomavãooccaliáoparacuy- cercados de huma dor fíítranha-

daríqueccnvalcccria, qiiantomais vclp cujocffeyto k ihecnxergava

de palavras, cm que claramente noroíto. feile para lhes daroulti-

promettia fua viíh à Duquezaj mo Vale, & os coiiíolar da tribu»

mas nem clles acertarão nojuizo lação cm que andavão mcttidos,

lançado a fcii modo, nem o Santo maíidandc-os chamar a noytean»

faltouna promcíTa que fez, porque les que faIcccíTc , à caía onde jazia,

áhora que tfpirou em Claraval,ou depois de os ver rodo juntos, lhes

pouco antes , appareceo à Duque- começou a fallar delia m.ancyra;

íiacíiando rcpouíando, ôclhcdif» Suípendcmca força da doença,

fc cilas palavras : & a fraqueza do cérebro, o vigor

Duquczi, poucohco amor que natural da vóz ;& as lagrimas de
tantoabonaítcs na vida, pois no que vos vejo cubertos,o animo,&
tempo que íc me aparta do corpo a potencias dellc , de maneyra , que
alma, vo lo não adcvinhàoas po» naóíey poronde dé principio à mi^

tcncias da voíTa. Ainda os olhos nha pratica; amdaque de qualqucc,

cprporaes virão a carta que me parte me ficará bem o começo,pois
raandaíics, mas como eítavão jà cm todo o lugar acha principios,

quebrados com a morte, ficou a quem os tem todos nofim. Cho-
rcpoflâ ao eí pinto, quevaygozari raiscom temor demo perderdes,
dejefu Chriílo: cilc me concede a não vos lembrando, que íóaquiliO

periçáo de o verdes cedo, a troco hc bem ganhado, que fc perde para

daquallhc preparay eííaalmade Chrilioj & quenãohe juOo chc*

modo, que íiquc fendo digna mo- rarcomoaufentchOaílma,aquem
rada fua, íe a morte puder aufeniardocor.

Ditas cflas palavras, defapparc- po,não lhe pode tirar tervospre-

cto, &. a Duqucza acordando do lentes comíigo. Só efle bem vos
ícno, celebrou hum fentidiífimo coníole, que hc a certeza do entra-

prantoà morte de ícu Meítrc, im- nhavelamor que a todos vos tenho
prmundo-ítrihe no coração a repre- emJESU Chriíio, & fabcr, que
hcnLó de dormir com dcfcanfo

,

como o amor não acaba com a vi^

quando tllt citava dando a alma; & da, nem o que vos tenho terá fira

guando o Correyo chegou , & vio com cila ;& fc depois de cu morto,
como a Duqueza jàf^bia tudo , en- cfla virtude unitiva vos fizer huma
tcncito cie a promeíTa do Santo fc fócoufa comigo, cm melhor lugar

cumpria em alguma vifaô,comona eíiareis , naoeftandocucomvofcOí
verdade fra. Deo^e a Duqucza a do que agora me tendes, cm quan»
grandes abfiinencias ^ & mortifica» ío me quereis vivo.

çocns os poucos dias que lhe re. Naõ heeíla morte ( filhos de
íultav ão da vida, que forão forres minhas entranhas} aqfaz divifaõ

ítmanas depois de noíTo Padre Saó entre nós-outros,he huma póíla
Bernardo, & no fim dclles fefoy que me leva com mais velocidade a

gozar da gloria merecida por fuás tomar em vcííb nome poíTe da bem-
obras. E tornando ao Santo Abba- aventurança : que vos cfpera huma
dc,.^^<ipnhecidair:enrc clUvajà liaó com vento profpcro, que me
Sâ-^iOi leva
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leva ao porto para onde icdcs na^ n^uy roa vi íí a deífas lagrimas, que
vcgamos j £< p£ra fiança do bcni que chorais, & a faudadc que moítrais

dctcrrrino procurar voiTos nego- ter de minha companhia, 6c da
cios, vos fící»rà cila inachina de crcaçaô^ &amor, oom que vos
barro , que entregareis ao po, que guicy pelo caminho da falvaçaó ,

a efpcra , digna fó de algum bem

,

porque nunca mais dcfejey de po-

por trazcrcmíihumaalma , que a derir,ôcíicar^&partirmefem vos
todos vos amou tanto. Chcga-íco ficardes

, que no tempo d*agora

,

fim de meus dias, ôc principiode para fatisfazer com a divida geral

fiicus goílos, acabafc-me o curfo da natureza , & com a particular

dos trabalhos^ & vejo-me cm vcf- do amor^&aflim abrirá com huma
peras do verdadeyrorcpoufo: pois o caminho para Dcos, & cornou-»

quem fc laftimarà de me verem taó tra cerrará o de voíTa defconfola^

ditofoeftado.^ ííaô tcndesqucíTiC çaõ, que levo cíbmpada n'alma*

chcrardc pouca vida, pois nenhu. Mas como efta divifaô naôhepof-
ina que fe vive he pouca, fe ha que fivel, nemaidade^ & conjunção

nellaíeaproveyte muyto; quanto da partida me pode deyxar com-
inais, que cmói.anncsdedcíler- vofco, contcntayvos com o que
ro

5
jàhuns membros debilitados Deosnosconccdc,quehelevarvos

vivem caníados da vida , & huma comigo na melhor forma que poíTo*

alma auíente de fuás cfpcranças

,

E[porque me naõ culpeis de vos
defejofa do fim delia. Dirme-heis deyxar femalgús bens ncíia parti-

que todas cíias verdades vos cníí. da,vos farey herdcyros das melho*
naolumedaféjcomoqualfe quic« rcs peças que alcanccy em quanto
ta o homem interior dependente nie durou a vida: as quacs feràõ

delia j mas que ao fentimento de baftantcsafuftcntaro corpo quie*
quem vive fugey to às leysdocor- to entre os homens , & a alma em
po,naô baílaõ cíies remédios, pois graça com Deos. A primeyra foy

hc duro de acabar com os olhos i
naô perturbar homem nafci lo, né

que deyxcm de ver o que amaõ, lhe darcm obra,ou palavra matéria

aindaquc eíla aufencia íeja para deefcandalo. A íegunda, trabalhar

mayorbcm da coufa amada j & aos por todas as vias poíHveis de paci-

mais fcntidos exteriores, parece ficar os ânimos difcordcs, & naô
coufadifiicil privar-fe dos goftos confentir que faltaíTc paz entre j,

ícníivcis, a troco das tfpcrançasj aqucllcs que a podiaô alcançar por *£

quepromettem asinvifiveisí mas minha via. A rerceyra, fofrer as

cftasimperfeyçocnsnaõfeefperão offenfas,quemefazia5,comhum
dcquemprofcfia perfeyçãoliuan- animo taõ quieto, como os bencfi*

gclica, nem de homens , que viven. cios , &lobras boas. A quarta , 5c

docom o corpo na terra , devem ultima , naô fer taó amigo de mim
trazer os corações íemprc no Ceo, próprio , que me contentaíTem mi-

antes para exemplo do mundo, & nhãs coufas mais , que as alhcas ^

inoflrar aos mais o pouco que ef- quádo eraô taes,que íe lhes dcvef-

peramos delle, convém ter por felouvor.:Eíhs íaõC filhos meus)
íummobemfeusdisfavores,& por as peças de mais cftima que vos

dcílcrro ,& mal a vida , & favores deyxo por herança : eftes os bcn&

delia. patrimoniacs , que alcaacey cm
Nem cuydeís que digo cftas minha vida : efl:as[ finalmente ]js

coufas taô livre das afFcyçccns na- joyas , com que queria ver ornadas

turacs, qucdcyxe de me cuítar yoíTas^ almas. CcíTc por amor de

mim
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mim cíTcchcrcfcnaó quereis que te as Matinas, porque a hora de

ccíTcm minhas paiavrab^r.aó cípe- lua partida naó era ainda chegada.

reis q voscOníolc a cauía dcvof»
^

fadcíconiolaçaó. Convcrtaó-fecf-

ícs luípirciicmora(,cens,Ò<osío« CAPITULO XXlXo
luços cm preces ,

que iiella hora

me fcràô de tanto prcvcyto, co- Da morte de nojfo Padre Snv Btf»

moo que fazeis me hc de iaftima. mrdo , c^ £Íoconcm(ode gente

,

Era taó grande o choro dos cjtie houve em Claraval a vtfitar

Religioíos, 5t das mais pcíToas, feufnnio corpo: ér de mnjtatcou-

que alli cílavaó , que o Santo mo- Jhs outras , que pajjarao até ofe-

vido a comppyxaó ^ os acompa- pNltarem.

nhou ncUc derramando algumas

lagrim.as,nafcid3sde vcradcfcon- jWT O dia feç^uinte
, que foraô

folaçaôde feus filhos. E depois de ^^ aos vinte de Agofto doan-

cflar aííim h uai grande pedaço, no da Encarnação de noífo Salva-

fcmfe ouvirem toda a caía outra dorJESU Chrilio, de mil, acento Anno
coulamaisquefufpiros, retendo o &cincocnta ,& trcs, fe achouo iic>,
Santoemfiostífeytos decompay- Santo Abbade muy debilitado das

xaô, lhes diíTe

:

forças corporaes ,& conhccco cia- ,

Naó cuy deis ( filhos meus ) que ramcnte ler chegada a hora de feu "SiS
morro de nriodo , qucdefeílimaffe a iraníito

;
pelo que chamados feus librod.-

vida por vcíTo refpey to , nem vivi filhos , & dandolhes de novo fua p^^Vai
cmforma^quedeyxaífc de me fcr bcnçaò, huma, & muytas vezes cap.»o.

alegre a lembrança defta partida
j os cxhortcu á imitação de Chri- ^''^* ^'^

mas Dcos que a todos cfcolhe o í]o,& depois pedindo huma cayxa S«V
melhor,quer que me aparte de vôs, pequena, em q tinha relíquias do '«b.5.cap

para que morra a mim próprio, & ApoltoloSaõ Judas Thadcu, feu
*^

viva para vós todos. Evolvendo- particular advogado, rogou ao

fcpara huma devota Imagem de Prior,quclhapuzeíre fobrcopey-
Chrilio Crucificado, que tinha to, quandoo íepultaíTem, porque
junto da camajchcyos outra vezos queria terno ultimo dia do juízo

olho^ de lagrimas ^ & fixos no pro. aquellc Santo por advogado ,& in-

prioChrifío, diíTc; tcrceíTor diante de Dcos. Quiz
SenhorJcfu Chriflo ,que íoisa também que o amortalhaíTcm na

vcrdadeyra coníolaçaõ dos afíli- túnica de ícu grande amigo Saó

fí^os,&qnaódcyxaisoshomcscm Malachias,cm pago de outro tal

mayores tentaçoens , & trabalhos beneficio, que lhe fizera em ícu en-

do que faó os quilates da graça,quc tcrramento. E vendo depois , que
lhes communicais ,manday fobrc o Senhor o chamava ao premio dâ

cftes filhos , que para vôs gcrcy , o gloria , elevando-fe todo no Ceo
Efpintoccnfolador , que animou cfteve por grande efpaço fcm fallar

os Apcítolos depois de voííapar# palavra, com o roílotaôrefplande.

tida,& fedclhes cm minha aufencia ccnte,&cbeyo de alegria, que naõ
refugio, & coníolaçaõ , pois lhes havia nelleíemelhança de morte-, 5c

naô deyxo outro pay , lenaó vôs tornando depois em fi,femnioílras

que o iuisdetodos* Editas cfías de fraqueza , quacs coftumaô ter

palavras, lhes lançou três vezes a naquellc paíTo todas as peíToas

bençaô,& lhes mandou, que foílcm mortaes,tomando hum Crucifixo

repouíur^&caniaíTcmquietamcn* nas mãos, começou a rezar o Plal-

ino
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mo , In te T>omine fperavi , riou ítu mal , & no iníiante que lhe bcy-
confimílar in aternumt & chegando jou os pés , ficou tac pcrfcytamcn-
àquelk Vtrio, In mamis tuas , Do» rc faô das dores, & fraqueza de
mine iCommendo fpiritummeum, in- membros^ como fco mal padecido
flammâdofc-lheorofio emhúacor de tanto tempo lhe naó tocáraem
rofada , ficou aquellc fanto corpo couía alguma. Ao dia reguinccjef-

deracõpanhadodcvida^&oerpirj. tando ainda o (anto corpo poílo
to foy gozar da Coroa de gloria , q no rocyo do Coro entre outra gcn-
pcrtaô compridos trabalhos mcre» le^quevcyoabtyjarlheos pés ^ foy

cera Naôacabavaôdecahiroscir- bum moço de junto a Claraval, q ti-

cunftantes, que eftavajá defunto, nhahum braço tolhido, & fcco,

porque a fermoíura^ & alegria de demancyra.qucnemomovia^ncm
fcurofto efpantava a todos ospre» ícaproveytava dcllc , & coropadc.
fentes. Mas quando advertirão ao ccndo-fe delle as pcíToas que alli

que era, fe alevantou hum pranto, cliavaò, ochegáraó ao Santo de
raó alto , ôc deícntoado , mas bay- mancy ra , que pode tocar o braço

xo, & qual convém a gente Reli. cnfcrmonodo Santo, & nopro.
giofa : & os Bifpos , & Prelados^ prio momento fc lhe rcftituhio t

que alli eílavaõ ^ poí^rados a íeus f^ude ^ & uío dclle, com admiração

pés, lhos beyjáraó huma, & muyr '^^^ prefentes , que levantarão

tas vezes ^& depois o amortalha» grande clamor ao Cco, huns dando
rac na túnica de SaÔ Malachias ,& louvores a Deos , ôc a fcu fervo,

vcílindo-o cm habito Pontifical^ outros chorando de novo a falta de
como convém a todos os Abbades ^"3 prcfença,comquc fc faziaõ tai>;

Cifíercicnfes , o levàraô á Igreja, tos bens no mundo,
onde foy tante o concurfo do pc- Aquellc próprio dia cftando os
voqueovinhaaver,quecommuy- Religiofos cantando a Completa,
ta difficuldade fe podiaõ celebrar ir^uxèraó hum homem doente ,&
os Officios Divinos. taó debilitado , que com muyta

Chegou também Dom Goufe dificuldade fc podia ter fentado na
Vvim Dom Abbadc de Cifter , & cadeyra cm que otraziaó; & chc-

quinto na Ordem dos Gcncralidi. gando a tocar os pés do Santo Ab-
mos deita Ordem: o qual por ver badc , cm prcfença de todos fe lc«

o Santo antes de leu tranííro, vinha vantoucm pé, & fcm indícios da
com outros Abbades cm fua com- fraqueza , com que viera , fe tor-

panhia : & quando chegou a Clara- í^ou para fua cafa , dando louvores

vai ,& íoube de fua morte , ficou » Deos ,& engrandecendo a virtu-

triítiffimo ,& cuberto de lagrimas ^^ àt fcu fervo. Depois deite mila-

fe foy lançar a feus pés, & lhos grc, &dc muytos outros que o
bcyjou muytas vezes , imitando-o Santo fez , cftando por fcpiritar ,

nifto os Abbades, que chegarão de fobrcvcyo tanto numero de gente,

novo, entre os quaes vinha hum &cra6 as maravilhas tantas, que
do Molleyro de Grifa , que pade- cm nenhum modo fc podíaò celc-

cia , de muytos annos atraz , huma brar os Officios Divinos , nem os
cruel enfermidade , com que trazia Rcligiofos tinhaô repoufo de á\z,

o corpo debilitado , & as forças nemdenoyte: & vendo o Abbade
de todo perdidas , & a cor do roíio à& Cifter,como o concurfo da gen-

ial, que naó parecia homem vivo: te que vinha à fua fepultura caufa-

& chegando fe ao Santo, Ihepcdio ria diftrahimento nos Rcligiofos

lom muytas lagrimas rcmcdioa de Claraval, &fc viria a diminuir

aquellc
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aqticlle rigor , cm que fe conferva • todo o Rcynodc França, por muié :

va; chcgândo-fcaondeo Santo ja- tas partes do qual, & por outras

zià, lhe mandou em virtude de fan- tora delie , íe foube no próprio dia ,

ta obediência , que naó fizcdennais erh q falecco,a nova de fcugloriofo

milagres. Foy couOa digna de no- traníitO> porque hum Cónego Re-

tar,&poucavi vezes ouvida ,
que grante, que vivia algumas íegoas

notnefmoinftante lufpendeoa vir- de Claraval ^ & por deiejo de ma« ,

tudc miraculofa ;,
de modo que yor perfcyçaô, pertendia paflar-fc j

nunca mais fez milagrcS;, para mof- aq habitodc Cilícr , eíhndo dor*

trar;,que fora nelle a virtude da mindo depois de larga oraçaô,vio

obediência taô realçada, quequan* hua fermofa prociíTaóde Rcligio-

do acabavao tempo de viver , co* fosveftidosde branco, que ievá-

meçava o de obedecer. Nem cuy- vaóocorpo de N. Padre Saó Bcr.

dem os Leytores> que íe entendeo nardo á Igreja ,& lhe celebravaó as

o preceyto tanto em geral, que a exéquias com pompa extraordina»

cffa conra deyxc lioje de fazer mer- ria; &dadoquclogotemeíreoquc

CCS , & favores muy grandes a feus podia fer, todavia fc naô refolvco

devotos , pcrque como a cauía da antes do quinto dia , cm que foubc

obediência foy para confervar em comonaquelle próprio mometo le

Claraval a quietação , & difciplina partia o Santo da prcfentc vida > ôc

Moftaílica , íó neiía (e entendia a como aquelle dia em que a nova lhe

prohibiçaò dos milagres. Três foy dada,íepuzeíre a cuidar comfi»

dias eftevc o corpo do Santo pofto go, fe feria o Santo Abbadcadmic-
noineyodoCoro áviftadequãtos tido a gozar logo da bemavcntu-
vinhaó ,confervandoa graça^ & rança ,ou íe teria alguns defeytos
beiieza natural com tanto extrc- que purgar , poron^e lhe foííem

mo , que naó parecia detunto , mas neceíTarios alguns fuífragios > foyr

cada hora mais vivo-& como a gcn- fubitamcntc arrebatado cm effjíri-

te que rccrcfcia caufaíTe mais tor- to , & vio huma Eftrclla taõ clara,

vaçaõ do que boamente fe podia como o próprio Sol, que íclcvanta«

compadecer, aíTentáraô de o fepul- va da terra ,& com grande veloci-

tar na manhãa do terceyro diav dadc hia penetrando o Ceo : £c de»
mais cedo do coíiumado , & aíTim pois da vifaô lhe foy dito, que
cflft hombros de fcis Bifpos, todos aquellaeraa alma de S,|Bevnardo,

difcipulos íeus,& Monges de Cia- que hia gozar da gloria , fcm ma-
raval y foy levado a huma tumba de cuia de culpa , que lhe puz^^ffc im-
pedra, que cftava diante do Altar pedimento áfubida. E como aU
deN oíTa Senhora , onde fe dcpoíi- guns dias depois cftivcfíc o mcímo
tou aquelle rico thefouro com tan- Rclígioío rezando as Horas dos
tas lagrimas dos prctentes , quan- defuntos pela alma do Santo dian-
tacra a caufa que tinhaõ' par* as te de hum Altar, lhe tornou a appa-
derramar. :

-. -^ '*i. . rccet veftido em habito de Ponti.
Quando a gente que vinha viíi- ficai com hum rcfplandor grandií-

tar feu corpo o acháraó já fepijlta- íimo, cercado do qual fc foy fubin-

do , âchando-fe fó j,
como fruíirada do da terra para o Cco, dcyxando

dá eíperança com que alli viera ;>fe com eíia fegunda vifaô dcfcngana-
foy ao lugar de fua fepultura , & doo Religiofo , da pouca ncceífída*

bcyjando as pedras , fe partia cem de que tinha de feus fuífragios, &
infinitas lagrimas , publicando a da foberana glotia que jà cílava
perda que com fua morte viera a gozando»
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ímítaliafcrobbctâmbcmdcfua hum Monge íimplez ,& humilde,
morte no próprio dia

,
porque ap que havia iogo de falecer : & co no

parccco a certo Abb.ide( homem cilas novas ,que oRciígiofo deu
de ílngular perfeyçaô ) o cípinto aos mais/e divulgaífcm pelo Con

.

de hum homem j que falecera hsvia vcnto.aguardavaô todos em quem
pouco tempo : & perguntandolhc cahiria a forte^masnaó cardou mui-
clle algumas coufas occultas , re/^ to,quc fahiííem de duvida, porque
pondco o defunto, que naó era taô hum Santo Kcligiofo que cílava

pcrfcyio que pudefíe revelar cou- na Enfermaria , deu a alma a fcu

fas taô altas, mas que huma alma Creador aquelle dia a horas de
era recebida de novo no numero Terça, & acompanhado de feu, 5c

dosSamcs , taò valida para com N. P. S. Bernardo, foygozir da
Deos, que poderia por leu meyo eterna bemaventurança» Alguns
alcançar facilmente tudoo quepc» dias depois apparecco a hum Reli-

diíTea r>cos. E perguntandolhc o gioío Santo, que fizera extremos
Abbadc cuja era aquella alma chca defentimentocmfua morte, & o
de tanta gloria, Iherefpondeo^ que reprehcndeo com brandas palavras

crade S. Bernardo pnmeyro Ab» de chorarcomo morto aquelle,que
badc de Claraval ; de que ficou ad- íc p rtira para melhor vida^ accrcf-

mirado , por naõ faber de fua mor- ccntando mais, que fcm duvida era

te, & quando cotejou o tempo, grande a gloria,& merecimentode
achou fer verdade tudo aquiilo S*Malachiâs, cm cuja túnica cllefe

q o defunto lhe diflera. Ao Bifpo mandara fepultar,& aífim Iheman-
Lingoíiicnfe apparcceohum Santo dou , queo diffeíle aos mais Rcli»^

Erm!taõ,&diíre,que naquelledia giofos do Cpnvicnto, para que ti*

morrerão no mudo trinta mil pef. vcitem feu corpo na veneração de»
foas , das quaes fó elle , & S. Bcr- vida , & o cítimaiíem como hum
nardo foraõ ao Cco, & todos os ricjuiflimo,íhefouro,quc Deos com
mais ao inferno. mimo particular concedera àqucl-

o; Em Inglaterra foy também fabi* IqMpfteyro.

da fua morte, porque hum Monge Além dtfto lhe certificou,

de fanta vida vio hum ftrmolo que fem fa^ta feriaó falvos todos
Anjo dcíccr do Ceo ao mundo , & aquclles,que guardando feus con-

Icvar para a gloria huma alma taô felhos, perfeveraífemnaobfervaii'

bella, que naõ padecia comparação cia Regular com animo humilde^

fua fermofura ; & defçjando faber & fugeitoao parecer dos Prelados,

cuja feria , lhe foy revelado, que Além deílas maravilhas fuccedeo,

era a de N. P. S. Bernardo , que que hum Religiofo de Claraval

cntaô íe partia do mundo. A noy* tentado do Demónio , de tal modo
te fcguinte , depois que o Santo aborrecia os ados Regulares ,& fc

foy ftpultado , para moíirar a icus enfadava de viver na clauítra , que
filhosa grande vigilância que ti» determinou de fugir, & deyxaro

rha lobrç fuás coufas, appareceo habito Monachal , fugindo como
ahumdellcs, reveílido cm habito outro Caim da face de Deos ; &
refplandecente , &íignifícador da como aconfcicncia o eílimulaíTc,

gloriajque já gozava; & comoo & mcttido em duvidas andaííe va-

Religiofo quizcfle lançar maô dei- cillando, ao fim com a força da tcn.

le para o deter . o Santo paiTou por taçaó fe refolveo cmfugir certa.

diante , dizendo , que fe naõ podia noy te do Moílcyro ; & como buí-

dctcr , porque era alli .vindo por ç^íjfeppportunidade para o fazer,
* Hh huma
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huma noyte antes daqiicUa lhe ap> gozar da gloria. Foy o Rdigiofo

psrecco o Santo j & o reprehcn* contntirnmocoin tal nova &con-
dco com palavras graves do mal. tando-aaosqcíhvaõconicíícdco

que tinha cuyd^do, cítranhando- no próprio cia a aima aíeuCrca-

lhe a pouca lembrança de íeus con. dor, Algum tcíispo depois da mor»

felhos;> ôtdo amor que ihc tivera te do Santo f cccdo^ que Dom
vivendo : & coíTíoo Monge fe eícu* Gonçalo Ab adc do Mjlkyro de

faíTe dizendo :,
quemuyto tempo Morcrvtla, que he no i<eyno ác

havia que andava em guerra conti- Lcaô , tevc huma enfermidade de

nua com aqueiia tentação , fcm

a

gottacrudeliílinia, dcniodo^que
poder lançar de íi, &ag ra íecon» nenhum rcpouto tinha > «Sc vendo
fentia nclia , era mais por impoífi. que as dores lhe venciaô a psciea*

bilidade das forças interiores, que cia , mandou chamar o Sacríbá,

porgoíio da vcnradc : o Santo o ôclhediíTe^quc trouxcííchumpc*

animou , dizendo , que era DeOs quenodj pano ^ que íoradohabito

ícrvido de o tentar aflim naquclla, do SantOjÔc como lho trouxèraó,3c

como em outras batalhas mais ar* tocou noiugardagotta , odcyxou»
duas , onde lhe naõ faltaria íoccor- de tal modo ador, como íe itunca t
ro doCeo, naõ faltando elíe cm o tivera : & a Dom Sucrio Abbadd
merecer com obrasr&diííemais,q de Nugacia acontecco, eíhndo'-

ferti duvida ai: ançaria o premio da com o Prior de víorervela comen*
gloria , fe perfeveraífe na Re igiaò dotmhuns cclleyros da Ordem >-

atéofimdavidaj&quefcniftolhc atravcíTaríelhe huma crpin/ia de
rccretce^e algum cfcrupulo , o lan« peixe na garganta^de modo que eí-

çaíTc de fi
,
porque lhe dava lua pa teve cm rermos de perder a vida

,

làvrj de refpondcr por clle no ul- & de feyco a perdera, fe o Prior lhe

timo dia da conta , & oíferecer a naô acudira com huma correa qutí

fi próprio em fiança de fua alma , & trazia cingida , a qual fora tocada

do bom fucceíró que teria. perfcvc' riofepulcrodoSanto,& no inlian-

rando em vida religiofa. Com cf. tcque Ihacingio à garganta .ficou

tas palavras ficou o Mong;c quie- livre do perigo,& a efpinha defeco
tiííimo, Ôc dahi em d!'ante* perma- parabâyxo^deyxandoatodosma-
nccco cm vidi íantiííimap & refifi rivilhadosa facilidade do milagre,

t Ó dfc"' inaneyta aOs impulfos do & a importância do cafo. Dom Go ^

DcmoníO^, que chegou aofimcom fredo íoy Monge de Claraval, &
vitoria, &tcrà hoje o premio que o difcipulodeN. P Saô Bernardo,
Santo lhe promcttco. Em hum que vcyodepoisa fcrBifpodcSo-
Moftcyro da Ordem chamado Ga- re emCcrdenha : teve dor de gar-
fa de Dcos, havia hum Religiofo gantataô trabalhora,que de todo
muy devoto do Santo Abbade, & ponto lhe vcyo a tirar a falia,&naò
de íiias obras, & eftando pouco podia rezar no Coro, nem dizcí
depci«dcfeu traníico, lhe appare- Miífa, de que andava dcfconfolado
ccoviíivelmente,aoqual oMonge fobrcmaneyra. E como remédios
pcdio , que fe compadc^cíTe de feu humanos naõ ícrviíTem de mais >

mal ,& lhe déíTe faude, comocoU qdeaggravaradocnça , &: kvallo
tumavadaratodos os quelha pc. a ma yores perigos, aeudioaosDi.
diaô : & o Santo com oroílomuy vinos, pedindo com fumma iníían.

a'cgrc IhereípondeO^qucoutrano. cia ao Santo, que o focorreíTeneíla
va melhor lhe trazia , porque Tem afBiçaó , ôc lhe alcancaíTé de Deos
dttViáa iria uaqucllc ptoprio dia a faude para fcii mal ; U como perfe-
^^"^

vcrafl^
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vcrafTe cm fua petição > lhe appare- timanck) cada hum dclles voíTa

ecoo Santo p& iocando!he( aopa* lembrança cm mais queosR.cyn03
rcccr ; com as mãos na garganta^ o que poííuhiaôj mas agora que íc me
dcyxcu taõ faô, que ao íeguinte Icpultou juntamente comvoíco>
dia cantou no Coro, &difíe Miíía ondcpofioir^quccrpcrcfcmelhan-

livremente, contando a todos a tcs favores ? & para mayor dano
niercè do Santo. De tai modorc- meu hc morto voíTo grande devo»
creíciaô cada hora os milagres, re- to R ogcrio , de quem podia cfpc

.

vclaçccns , & maravilhas, que o rarbomdcípacho, & íucccdcclhe

Stnhcr Dccs obrava por intcrccU no Reyno hum filho moço, que por
laódcfcu Santo, que os Monges ventura naó conhece a divida cm
de Claraval o naô achavaõ menos que vos cftaõ feusReynos, &mc
de quando era vivo, & o experi. terá em taõ pouco, que fem o dei-

incntoubcm hum Religiofo Con- pacho que cfpero , me tornará a

vcrfo p chamado Frcy Lourenço

,

mandar para meu Moftcyro. Coar-
o qual fendo mandado do Moíiey- raõmcduas coufas taõ duras, co-

ro de Claraval a Roma com certos mo íaõ as difficuldadcs de ta õ com-
ncgociosdeJmportancia,&dahia prída viagem,& o temor de tirai

Sicilia, para fallar com El-Rcy pouco fruto delia j & d' utra par.

Rogcrioem algumas coufas que a tereccyo, que fc daqui me tornar

hiftoria naô particulariza j fucce» íem provar o que poíTo > me juU
dco,quequerendo-fe partir de Ro« guem pormào negociador, & de
ma, teve novas como Rogério fa- animo apoucado: & no meyo de
lecéra , & fuccedèra no Reyno feu tildo ifto naó fey de que me valer,

filho Guilhclmo , a quem por feus fcnaô de vo^oconfelho. Peçovo»
dcfaíoros chamarão o Màoj & co ( ^^^dre Santifilmo ) que me na5
mo cUe tinha fama de tal, Ôc pouca fnl reis cem cliej pois na terranaô

experiência da fantidade de noíTo ha outro.

Padre Saô Bernardo, temeo-feo Ditas eflas palavras com muyta

Convcrfo de paíTar a Sicilia , ôt affliçaô do animo ^ lhe apparcceoo
com notável affliçaõde íeu animo Santo em íonhos,&: oreprchcndeo
começou a fcntir a falta de feu , & de fua dcfconfiança , mandando*o
noíTo Padre Saõ Bernardo , & co. que fcguiíTc feu caminho , porque
mo íc o tivera prcfente,cubertOto» fem duvida traria tudo muy bem
do de lagrimas , lhe falL u dcfte negociado, como cm eíFeyto trou-

uiodo: xe, porque no caminho achou
•^O' Padre Santiflimo, guia, & hunsmcrcadorcí»,quc lhe fizeraô

defcnfaõ noíTa , para que nos dcy- o gafto por devoção de noíTo Padre

xaftcs cercados de tantas anguf. Saô Bernardo ; & EI-Rcy além de
tias,& eu mais que todos, pois me Ihcconceder quanto pedia, lhe fez

vejo no mayor defam paro da vida

,

mercês de ouro, & prata para ajuda

fem faber cm que me refolva , que das obras de Claraval , & de fc

a rcfoluçaô me naô íeja mais peri* acabar a Igreja nova , em que íe en«

gofa? Em quanto vos tive vivo,eraõ taõ trabalhava ; & rornindo-fe a

vivasminhas eíperanças,& con- Roma, ajuntou tantas címolas dos
fiado ncllasnaó temia ir a diver- Cardeaes, ôc do Papa, que levou

las partes do mundo , porque a dez Bufaros carregados para o
qualquer que chegava com cartas Moílcyro, fendo miraculofamente

voílas , era recebido dos R cys , Òc livre de Salteadores , q íhc íahiraô

Trinei Dcs como couía do Cco , ef- ao encontro , & o prenderão com
Hh ij animo
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í^niraadclhctomarquanto Icvavaj traduzido fielmente de Latim cm
.jnas apparcccndolhc dous homens Portugucz hc o íeguinte.

cora .duas tochas nas màcs , os Alcxandr,cBi{j::o>krvOdoíirer«

quascs dííapparccéxaõ cm chegado vos de Dcos , a t cos os Venera,

^erjio^dfilc, de tal modo eípantà* ve;s Irmãos nofíos, Ary tbilpos,

^rãPQsXadracns, «^ucoloitàrãofem Bifpos , &: ncíTos amados filhos

IKe tQCír jem couía nenhuma; & Abbades, & ourtros Prelados £c»
aífiíE çl;iicgc u em paz a C araval,on« clcíia Pi icos , c ue vj y em no Reyno
idecontou.a Dom Fclippc , que cn- de frança , faudc , & benção Apo-
lãocra-FriOrj quanto paífára^ de íiolica. Acoiixc.eo p que eítando

que dçrão^graças a Ucos & ao San- nós os tempos âcraz na Cidade de
to At>bade .,

que tanto cuydado ti- Pariz , algumas pelToas ccitbrcsj

I>h;i.de.lcíí. & veneráveis nos falláraQ fobrc

^ _«-_-_ ^ canonização de Saò Bernardo
<ic gloriofa memoria , Abbadequc

* CAPITULO XXX. foy de Claraval, ôídefcjando, &
pedindo com devotos rogos que

Ç^wfajCAnonizaâonoffoTaârtS* í^o Concilio, que íe haviadct^e»

,*ij^emardOi & pojlo no Catalogo ícbrardahi a poucos dias na Gida»

.^•l^^s Santos pdoPiipã Aiexan4re ^^c de TurSjquizeíTcmos dar breve

\':f^lL pçefr:'feasBidUsdefMacam dcípachoaeiic Santo deícjo:&co.
' i.Jl^K^S^h n:icçâí*do.nr.sa enttnder nclle nc-

í S hi^n o í

gocio om síIas favorável vonta»

EM grande veneração foy fcm- dcjfobrcvtyo grande copia de peti.

pre tida a memoria , & famc- Çoens ^ & requerentes de varias

1^ fiautidade dejioíTo Padre S. Ber- Províncias
;, fazcndonos inftancia

i?ardp j & aindaqiJc não foíTe cano* fcbre outros negócios fcmc han-

nizado até o tempo do Papa Ale- tes atftc. Por onde vendo nós ,

xandrcTerceyro , era todavia ícu que fc naó podia boamente fâíisía-

roínej & memoria celebrada co* zcr com todos, affcntou4c,qiJc

n^o de varão íantifiimo; & como para evitar eícandalo, fcdiíFcníTco

Anno 00 anr:o de 1164,. onze depois de negocio para outro tempo, pois en-

• fcu glorioío traníito í çliiveíTe o taõ convinha negailo aos outros.
^' Papa cn) Ananjí rmovidod^spcti» Mas agora novamente nos trouxè-

çocns delRey Luis de França, & raóá memoria a Tanta»& venerável

da inflanvia que a Ordem Ihcfazia vida dcftebemaventurado varaõ, a

neííe caio, U fobrctudo da graça devota inftancia dos Monges de

cío^^iyito Santo, que o inlpijravai Claraval , & as novas petiçoens de
fcmox:Qncuríoda qual fe náo p6» outras peíToas iníígnes , & como
átm celebrar fçme hantes aiflos , guarnecido clle com fingulaç pre»

íczcom grande fplcmnidade a fef- rogativa de gr«ça, rcípiandcceo

ta da canonização de noíTo Padre com Religião ^ & fantidade ,'naó íó

$>4Q Bernardo em i z. de Janejroj cm íi mcímo, mas ainda por lume
íipbre a qual cxpedix) nos diaí> íe- deFé, & doutrina clarificou. toda

guintçs os Breves que logo vcrç* a Igreja de Deos j & quanto ao fru-

iiíOs,çmqueauthorizaonome,í5c toque fez na Cafa do Seinhor cora

gbi^as deík Santo Patnarcha cpm palavras , & exemplos, naô ha par*

palav^íS ^raviílinías , cm parficu* tccmtodaaChní^andadc, que o
larcm hum que 4^(crevc a lo^os ps ignore , pois nachouvc Naçaô cf-

Prelados de FraR^a ^ cujp tccr tranha,£( bárbara > a que naó man«



T>AC}1%0:NÍ^ICA 'DE C1STE% 3Í5
íííTc os irfliiutos da Santa Rtlí- lendas de Fevcrtyro^ que ficaícn-

giaô>&acfíendcnc cem fundação do aos i8»deJaf.cyro.

dcriiolteyros^ f ormcyodosquacs JNo prGpr:o dia cxpediooPapa
trouxe ao caminho cípiritual infi. outro breve fohrc o rocfmcncgo.

niran.uhidaô depeccadore^Sj que cic para EiRcyLuis de França, cu.

caminhavaó pela largueza da vida jo fiel traslado he o fcguintc

íccular; Òt fobrctutíodctalmodo Alexandre Bifpo, fervcdosfcr.

íuíientcu a Santa Madre Igreja vosdeDeos, ao iUuflre Rcy de
Remara, (cm que por graça de França Luis,íâudc;& bençaô Apo
Dcosprcífdimosaoprcícnte^) &a liolica. Por experiência crcyo,
dcferdcocm outro tempo da gran. quefabc a grandeza devcíTaReaí
de terrpcíladc de pcrfcguiçoens magnihcencia, quenaõdcyxamos
que a ccmbatiaó , aílim com mcrc- nuca de trazer a provcytofocíFey-

cimentos de vida , coii o cem cí^u* to com grande^ prompta vontade

do de fabedoria , que lhe foy cem- todas aqucllas coufas , que com
municsda do Cco-, que comjuíia honra de Dcos entCdemos fer-voâ

razaõ fomos obrigados todos os fi. accjias; & particularmente gUâF'

lhos defl a Igreja atrazcilo name* damos eíia ordem nas couíascn

moria, & vencrallo com devoção que principalmente fe manifcíh a

perpetua. honra de Deos , & dos fcus San-

No que toca à mortificação de tos, íabendo quam grato vos ícja

fcucorpo, de tal modofecrucifi tudo aqui! lo, que por authoridade

cou com o mundo, & ao mundo Apoíiolica fe determina, para glo»

com.figo, que confiamos teralcan- nada Igreja, &honr« do Rey So.

çado os méritos dos Santos Mar. bcrano. Pelo que determinando

tyres, aqucllc, que no modo da N ós, que Saô Bernardo de glorio»

confiíTaô, & na afpcrcza da vida ia memoria, Abbade que foy de
o nfta ter p íTado por taõ compri - Claraval , amado fempre de Deos,

do martyrio. Todas as quaes coi;* 6f aceyto a vós , & a voíío Reyno,
ias ponderadas com piedoíaconfi foííe para gloria de Dcos, exalta-

dcriçaô, & expcftas noconftlho çaõdaIgreja,&hon adetodovof-
dcnoíTos Irmãos, confiados na nii- ío Reyno, canonizado, & honra-

fcricordia dcDeos,aoqualícrvio docom celebre fefta entre os bem-
com fidelidade,& pcrfcvcrança,& aventurados ConfcíTorcs: taõcon*

preíumindo dos merecimentos dos fiados da mifericordia de Deos , &
bemaventurados Apoflolos S.Pe. dos merecimentos dos bcmaven-
dro,& S Paulo ,& deíle berr a en- turados Apoltolos S. Pedro , & S»

curado ConfeíTor, por authorida- Paulo , como certos na fantidade

de da SéApoíIolica o mandamos de fua convcrfaçaó , &vida^ por
ajuntar ao Catalogo dos Santos, & tanto admoeftamos a Real piedade

detcrn:iinan:osqd'ojc cm diante fc de voíTa Chriftianiffima ferenida-

cekbraíTc publicamente a fua íefta, dCj^ue abraceis com braços de ale*

Por tanto tocos aquelles q coflu- grc devoção cftedom concedido a

mais receber inftitutos da mefma voff Reyno, em tempo qucnellc

Sé Apoíiolica,&honrara Dcos cm tcndesoSccptro^&fcjaiscom vof-

leus Santos, de tal modo celebray ia ordinária piedade devoto dai

a ircmoria dcfle Santo ra terra, quelle, que jà goza da Ccleítial

que por fcus rogos , 6c merccimen- Bcmaventurança , 10 qual vivendo

tos alcanceis digno premio no Ceo. na terra amáveis por íua venerável

DadocmAgnania aos 15. dasKa- fantidade. Pedimos-vos mais por

Hh iij * amor
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amor do próprio Santo, que te- Ordem; Nós confiados na mifcri-

nhais particular len;brança do Mo- cardiide Deos, Scprcfumiridodos

íicyro de Claraval , que elle íun- méritos dos A poltoios Saó Pedro,

dou, & onde rcpcuía fcu venera- & Sac Paulo , òc dcíie Santo Con-

vel corpo, para que acfíaconra o fcífor, depois de o termos com-

mereçais ter por advogado. Dado municado no Confelho de noíTos

em Agnania aps ij. dasKalendas irmãos», diírinimos» & ordenamos

dcFevcreyrc. poranthoridade daSé <^poftolíca.

Demais dcíles dous Breves rc* que feja cícrito no Catalogo, &
feridos, cxpedio c papa outro pa- numero dos Santos ^ éz que o dia

ra os Abbades da Ordem,cujo teor de leu traníito r< ji publica , &: fo-

heoíeguintc. lenrincmente celebrado na Igreja: &
Alexandre Bifpo , fervo dos fcr» porque illo de tal modo redunda

vos de Deos, aos amados filhos em gloria do Eterno Creador, que

Abbades de Ciflcr, Firmeza, Pon» vem também a ficar emvoffopro-

tiniaco, Claraval, &Murimundo^ veyto,& coníolaçaõ: avósparti-

& a todos os mais Abbades da Or» cuíarmente importa dar gra as a

dem de Cifter , faudc , 6c ApoftO' Deos Omnipotente , que nos rem-

licábençaó. Todas as vezes que pos d'agora^quiz levantar em voí-

fenosoffcrece alguma honcílaoc- la Ordem hum varaõ de admirável;

cafiaõ,emquc ,conforme a voíTos 2í perfcyta fantidadc. Por tanto rc-

meritos , poíTamos fítisfc-zcr cm cebeycomclpecialdevcçaõ amer''

algumacoulaàíé,&devoçaõ,quc cé da liberalidade Divina, &: en«

cm noíTcs tempos tendes moftra- grandccey a Deos , que he mara-

do para com a igreja de Deos, com vilholo em íeus Santos , principal*

fummo gofto lançamos mãodelia; mente na celebração do prefentc.

& naquellcs que particularmente Dado cm Agnania aos if. dasKa-
daõ exemplo de virtude , trabalha- lendas de Fcvereyro , que fícaô len-

mos que naõ falte feu augmcnto. do aos 17. de Janeyro.

Succcdcndo pois nefta conjunção, Afóraeílcstres Breves, que te-

que como a petição tey ta os tempos mos referido , mandou o Papa Ale-

atraz acerca da canonização de Saô xandrc outro ao Abbade,&Reli«
Bernardo Abbadc de Claraval, gioíos de Claraval, cm o qual fc

( que por evitar efcandalo de ai- continhaó as palavras ícguintes.

guns , que tinhaó o próprio reque- Alexandre Biípo , fervo dos
limcnto ) quefoy diíferida , & ef« fervos de Deos , a noíTos amados
cufapeloCcncilio de Turs, nos filhos Gerardo, Abbade,& a todo

vieílc à memoria por Divina per- ícu Convento de Claraval, faudc,

miííaõ, dandonos cftc final para &bcnçaô Apoftolica. Aífimcono
bem ncíTojaqucllc que guardou fe- naô temos duvida de voíTa Rcli-

melhante obra de piedade parafe giaó, & piedade para com Deos,
concluir por noíTas mãos. Lembra- afiim nos Hca também clara , & ma»
dos Nós pois com lohcita memo- nifeíia a grandeza da fé, & devo-
riadavida, &lantidadedefíeglo- çaõ que tendes moftrado para

riofo ConfeíTor ,& com.o com pre- comnofcojporquc nunca pudelies,

rogativa da Religião, Ôcíantídade, nemf com o favor Divino) podc-
foy exccllente em fi mcfmo, & por reis daqui em diante degnerar da
fé ,òcdv utrina muy proveytofo,& gr^çadefantidade/cndo legitimes

de grande fruto a toda a Igreja de herdeiros de PaytaõSanto,a quem
Dcos,&.maiscmparticularávoíra a gríça cfpiritual bailou para me.

rccer
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rccero que tem ^ &aefficacia dss

obras naô faltou para vos dcyxar

exemplo do que haveis de fcguir.

Bem fabcis , & vos lembrais com
pia veneração do modo, com que

Bernardo de bcmavcntorada me»

moria, primeyro Abbadc de voííc

Mofteyroí & fcu primeyro Fun-
dador , foy íemprc grato , & muy
aceyto a Deospelavircudedefua

Religião;, & muy provcitofo à

Igreja Catholica pela grandeza

deíua fè, & devoção, de modo,
que por boa razaô vos fizéreis

dignos de culpa^ moftrandovos ne-

gligentes cm alguma coufa tccanie

à honra , & imitação fua. Pelo que

fcftejamos muyto o cuydadoquc
delle tiveftes , como de Pay piedo*

fo ^ 5c a canonização ^quecom lou-

vável fupplica nos pcdiftcs. Por
tanto Nós, cuja vontade hc ( ó fi-

lho meu Abbade de Claraval ; pe-

los muytos ferviços de voíTa devo-

ção , & pelos piedofos , & fantos

defejos de toda voíía Communida.
de, condefcendcr a voíTos rogos,&

favorecer voíTos augmentos , com
muy ta clemência concedemos ncí-

t ? petição, para acreditarmos com«
voíco noíTo amor, & benevolcnci i.

Trazendo pois à memoria a v.da

deíle Bearifllmo Confcífor^& o mo-
do que teve em refplandccer com
fé j Religião ,& doutrina , iSt quan-

toallumioua Igreja de Deos com
o rayo de fua fcrmofa claridade;

determinamos com maduro confe-

Iho de noíTos Irmãos , & confiados

namifericordia de Deos, ^ nos
merecimentos dos bemavcntura.

dos Apofíolos Sao Pedro , & Sao
Paulo ,& nos deite próprio Santo,

que foíTe efcrito feu nome no Cata-

logo dos Santo6 , & o dia de feu

traníico celebrado daqui cm diante

na Igreja folemncmente. E pois vos

toca mais em particular a imitação

de fua vida, & veneração de fua

gloria , trabalhay em todas as cou-

fas, síIimpcrfcguiraspaíTâdasde
Páy taó Santo , c< mo por honrar
a fcíla de fua íantidade , para que
nicreçajs fcr companheyros dâ
bemavcnturançadaquelle, de cuja

convcrfaçaô foítes participantes;

Oadoem A^nania aos if.das Ka-
Icndas de Fevcreyro [ queficaô
íendo aos 1 7. de Janeyro. ]

Deite dia em diante fc começou
a celebrar a feita de noíTo Padre S.

Bernardo em toda a Igreja Militanj
te.

CAPI.TULO XXXÍ.

Comofny tradaâado o corpo de nojjo

Fadt e Sao Bernardotde Claraval
para a Cidade de Avtnhàâ , ^ a
ordem que nifto deo o lílujirtjpma

Cardeal de Lorena.

M^Uytos annos eftcvc ocorpo
de noffo Padre Saô Bemar-

dc mettidonafepultura, em que o
depoíitàraõ , fcm fe tratar de o mu.;

darem daquellc lugar para outro,
porque como o Reyno de França
craChriftianiflíimo, & íiorccianeU
le a Fé Catholica, naô havia para

que efconder thefourcs,que Deos
dcyxou na terra para univerfal

confoUçaõ dos fieis que vivem nel-

la. Mas como pelos peccados do
mundo , pcrmittiíTe o Senhor ( cuf

ios juízos faõ incomprehenfíveis}

fcnhorcarcm-fe as hercfias dos Lu-
theranos, Hugonotes,& Sacrame-

tarios dos Rcynos de Hungria,
Bohemia, Polonia,& da mayor par-

te de Alemanha , alta , & bayxa

»

com todo oEítadode Efcocia , &
Inglaterra , & dahi inficionaíTc o
Chriít ianiflímo Reyno de França

,

fcm os PrincipesCatholicos pode-

rem atalhar a taõ infernal praga:

começarão os Ímpios nas terras

onde podiaõ, a desbaratar Tcplosj

dcítruir Imagens > 6c| i^ucymarl to*

^d«s
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das as relíquias, & mcmonas de toJosos Religiofos ^ para fe fazer

Santos, que podiaõ haver ài mãos: atrai-bdjçaô j determinou de fal-

& como o Papa Pio IV de bem- lar publicamente no i,c^;ocio, &
aventurada memoria tivcííe parti- mandando ham dia íinâiado cha«

cular devoção a noflo Padre S Ber- mar o Convento a Capuulo, onde

nardo, Sctcmeííe, poreítar o feu feachàraó juntamente muy tos Bif.

Mofteyro de Claraval metrido no pos,ô{ Prelados de Franca, depois

lueyo de França , 6c muy arriícado de os vcr todos C( míummcíilen-

a darem os hereges ncíle, que o cio,&farpeníosnoquedírja , lhes

corpo do Santo foíle cííendido , & começou a recitar a feguince prati-

maltratado em alguma coufa>cf- ca, tirada ao pé da letra do rclato»^

creveo ao Cardeal Carlos de Lorc- rio franccz ,que anda imprcíTo fo.

naArctb ípo de Rems, Duque, ôc brc cila matéria.

Par de França , que havia de par- Hcjufta ptrmiíTaõ Divina, ("fi»'

tir para o Coíicilio de Trento com lhos meus ) tk Ity em que Dcos iiaó

jnuytos Prelados Francezcs , que falta a fcus ílrvos , que aquellcs a

porfcrviçode Dcos, & de noíío quem na vida docraô os maks da

Padre Saô Bernardo ,& por honra Igre a , fe doa a Igreja dos fcus dc«

da Igreja Caiholica, fe vieíTe pelo pois de mortosj & naô fey Tc fallcy

Moíleyrodc Claraval , & abrindo bem cm chamar males aos que dc-

a fepuliura do Santo , trasladaífe pois da morte vem aos Sântos,por-

'

asreliquias que achaffc deícucor- que aos q gozaôdc Deos nenhum
po para a Gidade de Avinha5 , & Ihe^ f.cdcm fazer hcmens da terra

:

aspuzeíleemlugarfeguro,&dC' mas doulhe tal nome por caiifa

cente, onde por íer terra da Igreja, noíTa , porque naõ fcy eu mayor
& cttar bem murada , & com gente bem ^que termos entre nós as pren-

de guarnição, podiao cíiaras tclí- das, que cm fuás relíquias nos

quias do Santo guardadas até ccf« deyxàrâõ , nem mayor mal , que
far a perfeguiçaó dos hereges, perdellas por algum caíoadvcrfo.

Tanto que o llluítriíriniOde Lorc» Files fcguros vivem de mal, co.

na vio as cartas do Summo Pontifi- mo lhes promcttco Deos pelo Pro-

ce , & a iníl anciã que lhe fazia na fcta ; Non accedet ad te malum ,
ó"

brev c execução do negocio, dando flagelltitn non appropinquabit tahe^ -

préfla à fua p-rtída, òc avifando nacião ttw-y mas nôs que vivemos
aos Bi'^poii,&tmaisp:-írcas, que o cm mundo mào, entre gente mali-

haviaô de acompanhar , fe partio gna , cercados de maldades , & of-

para Claraval no fim do mez de fcrecidos a outras mayorcs , que
Abril, onde os Monges ,& Abba- mayor mal nos pôde vir, que a

deorecebéraôcom a veneração, 6c perda de hum taõ grande bemP
ccrtezia devida a taô grande Prin- Merece também nome de mal pela

cipe, naõ deyxando de ficar íuípen tcnçaó daquelles,quc procura ò da-

foscomfuaviíída,por naólabercm nar aos Samos na deíiruiçaódc

determinar o fim delia , nem cre- fuás reliquias,pois dado que vivaô
rem que fníTe por pequenas caufas: feguros aquelles a quem Chrifto

na qual duvida cftiveraò, até que prometteo, que naõ pereceria hum
tratando cl!e o negocio fecreta- minimoc bíllode íua cabeça; to-

mente com o Abbade , & com ou* davia com intenção maligna pro-

iros Monges antigos da Cala, & curaõos Miniíiros de Satanás ex-

vendopclarcpofíadcHcs, quecon- tinguir fua memoria,quando abra»

vinha alcançar confcntimcnto de zaõ com facrikgointento aquellcs

ycnc-
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Veneráveis corpos , que tanto trâ- qucíies > que íobre os montes dos
balhsraònofcrviçodo Senhor. Ha trabalhos, ôt pcrícguiçocns do
cfte qie cu chamcy mal dos San- mundo, yaóânnunciando os bens
tos [ ícndo-o na verdade mayor de da paz Euangclica j & outros de
Icus pcrícguidorcs] acode a ]gre. braços^quacs fcrãóaqucUes famo.
ja Catholica, quando por naò perc- los Doutores , que como guerrcy-
ccr a lembrança dclles,fe lembra de ros invencíveis pelejarão contra
lalvaraqucllas veneráveis relíquias os inimigos da Igreja: naò âcho
que no tempo de fua vídâ> traba* eu entre todos elles a quem com
Ihèraó tanto pelo augmento de íuâ mais razaõ poíTamos dar o nome de
honra. E fe para cem todos he gc- coração;, que a voíTo, noíTo, U meu
ral efta cbrigaçaô^ (pois como pro* Padre Saõ Bernardo: voíTo lhe cha-
ptios membros os cftima,& ama, mo, pelas caufas publicas ; noíTo j

por reí(.eyio da cabeça, que he per fcr gloria da Nsçaõ France2a5

ChriPoncíTo Salvador, a quem ef* meu , por ter experimentado favo-
tsõ unidos por infcparavel nó de rcs de Psy para com filho^ em muy-
caridade ) todavia ha partícula- tos,qiiemetemdado^ & porque
rcs refpcytos;, por ondecom mais, fcu da Cafa de Lorena , honrada
ou menos diligencia femoftrafo- neíie Rcyno de França pelogloj

licita neftas lembranças ; porq af- riofo parentefco , que tem com tal

fim como o corpo humano, dado Santo. E fe hejuíto, & devidod
que feja compofío de muytos nome de coração da Igreja, que lhe

membros» & os cflime como pro- attribuo,reftifíqucm»nofuasobraSi

prios , aventura alguns dellescom ondeeílâo refplandecendo os ef^

inuyta facilidade ao perigo, por fcytos de amor Divino ; o fogo da
fàlvasao de outros , em que a vida Lcy lí uangelica , que cfpalhôu no
tem principal alíento, como faõ a mundo vivendo; a vida [deyxay-
cíbeça , & coração, que refguar- mefsllar aílim ] que deu á Igreja

damos com os braços , ofl crecen- Romana , no tempo que os Scifma-

dc-os ao golpe, antes que aos ou» ticos , & hereges trabalhavaò por
tros : aííim a Santa Madre Igreia

,

lhe extinguir o credito, & reputa,

poflo que a todos os Santos cm çaôdevida :ajudcm-no a provaros
comuíum cílime como partes luas, mimos , com que Deos o tratou vi-

todavia como huns nella tem lugar vendo : os favores com que a Raiw
de braços, que a defendem. outros nha dos Anjos oiiczfeu filho adopi

úí pês ,
que a íuftentaõ , outros fí- ti vo. Pois pareccvos, que naó dirá

nalmente de coração , que com o bem o nome de coração da Igreja,

fogo de amcr Divino efíaô ali men- cm quem a Virgem Maria achou
tando a devoção , & fervor do po- bem empregado o lcy te de íeus pcy-

vo Catholico , áquelles acode com tos ?Jufto he, jufto ,& muytas ve-

maisfolicitapréfla , que pelo lugar 2csjufto>qucfelhedéefteâppclIi*í

que tem nella , convém ferem pri,. do ;
porque fe o coração he aíTcnto

meyro focorndos : & fe houve do amor, quem houve, medizcy,
muy tos no'mundo a quem convicf* que mais conheceíle dcllc, que eftc

fe bem a propriedade de pès , como Santo ? Sc do coração fahcm as brâJ

faô os Pregadores do Euangelbo

,

duras de quem ama, naô quero que
de quem diz o fi fpirito Santo: §iiú lhe chameis coração amante , mas
pulchrt fuper montes pedes antiuttm' coração do próprio amor , pois at*

tium pdcemianníuiantittm boríâ\ Qv*.e fim falia nelle , ôc cm feus intimou

naò ha fermoíura igual aos pés da- fecrccos^ comoíe lhe pcnçtràra as

uUift
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ultimas diíFcrenças individuantcs. prio Sanro acodirà aeíle Reynodc

A cíle coração pois laõ querido Ô£ França,& alcançará de Dcos cxtir-

cílimado da Igreja CatboUca , & paçao cias hcreíias , que o Icvaó fó.

taó aventurado ao iaíHmarcm ini- ra de ícu Moíicyroj que quando

migos ícus, acode hoje ncííomuy fcu venerável corpo não correra

Santo Padre Pio iV. & me manda riíco nolu^arondccftà , íó p^ra o

que da fua parte vos notifique o termos obri^adoa nos acudjr,fo-

grandc perigo > em que efíaõ íuas ra julto levalio dellcj paru que a

relíquias fagradasjcm tempo que troco de o rcíHtuirmos afcus fi«

os hereges andaòconiassrmas vi. lhos,rcliituacllcapaz , &quieta-

<íloricíaspelom.eyodeFrãça,dcf- çâo que nos falta, l^cçovosí íiihos

truindoem todo lugar as venera, idcus ) à;A parte da Santa Madre
veis memorias dos Sancos, como Igreja,& da do próprio Santo, que

cmdivcrfos lugares ( por culpas hajais cila muaança por tão boa,

Dofías 3 tem acontecido. Manda- quanto ó hc atenção, com que o

me, que cm quanto dura o tempo Santo Padre a manda fazer .-ds par-

da pcrícguiçaó , lhe leve eíle the- te do qual vos certifico , que íe vos

ÍGuro a porto feguro, & pafiada não deterá rnais fora de Claraval o
cila,vo Io reíiitua como voíTo pro- corpo de voílb ^loriofo Padre, que

prio. cm quanto convier , para cftar fe*

o He a Cidade de >\vinhaô lugar guro dos hereges, que como foraõ

fi7rtc por íitio , & gente de guerra, dclle tão perfeguidos na vida, não
Çt patrimcnio da Igreja ^onde ef. duvido o qucyrâo a^ora pcríeguir

taráó íeguras as relíquias deííe glo* depois de morto E fe ainda vos
riofo Santo , & vós certos, que em nao aíTcgurão eílas promcíTas^acei-

U, acabando a funa dos hereges, tay a que vos faço , que pela Dig-
tcrciís em voíla maò cila riqueza

,

nidade qiie indignamente tenho na

que agora íe vos tira. Conheço a Igtcja , pelo fangue Real de meus
caufa que itndcs, para vos cuflar antcpaíTados , & pila benção do
iDuytoeík apartamento, & vejo próprio Sanro, que he a de que
ícrcm juO as cííai lagrimas, porem mais me honro, vos prometto, de
irieros inconveniente hc lançar- cm ceifando o perigo prefentc, vo
delas C( mfaudade de o naô terdes lorcftituir com a meíma íolemni-

cgmvoíco, que com piedade, & dadc,quehoje o venho trasladar

dor de o verdes mal tratado pelas por mandado de noíTo muy Santo

facrilegas mãos dos hereges. Nem Padre.

çuydeisfcvosfazaggravoemole- Foy efta pratica do Cardeal ou»
varem por tul cauía,que à Igreja vida com tantas lagrimas, & fuf.

uni veríal vay tanto, & mais que a pirosdosReligioíos, quenáoha*
vos em fua confervaçaô , porque via entre elles pcííoa , que tivcíTe

íe vôs o eílimais ccmo Pay , el a coração para fallar palavra, nem
ama-o,& cliremecc-o como cora. dar repoíia ao queoPapamanda-
çaõ. E para ficarem repartidasas va;,ncm o próprio Cardeal Tc atre»

guardas , conforme às obrigações. Via a perguntalla , porque movido
tcrà o Legado de Avinhaó húa cha- à piedoía devoção dos cífcytos de
vedeftedcpofíco,outrao Abbade amor,quevianos Reiigioíòs, o*
de Clarav ai , & a terctyra ode Cif acompanhava em lap:rimas , & al-

ter, de modo, que fcm vontade de guns Bi(pos ,& Senhores que cíia-

rodos,ffnaó poíTa tocar neile. A vãocomellc, E depois de hum lar-

aufencia ícrà breve , porque Opro- go fílcncio , cm que fe náo ouvirão
«- - mais
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mais que fufpiros, & folucos, fe coraçoens deíles Reiigiofos, que
levantoucmpéo Atbadc, que era com as lagrimas nos olhos^moítraó

hum homem venerável , & de íanta jà o extremo em que fcntcm fcme*

vida , ch^ mado D. Jcronymo , que ihanrc apartamento,

depois veyo a fer Cardeal, & diílc Ditas cilas palavras com a vóz
aode Lorena efias palavras em nc- tão impedida de lagrimas , que
me de lodo o Convento. quaíí as naò podia levar ao cabo, fc

Em duas còufas tão árduas co- foraó os Monges levantando por
nioíaõ amor 3& obediência [Mon- fua ordem, & dando feus votos,
fenhor llluftrifíimo ] não ha juizo como he coftume na Ordem,quan.
humano baíiantc a fc reíolver tão do íc rrataô negócios de muyco
dcpréíTa. Mandanos o Padre San- pezo. Epoíio que na voz confor-

to largar hum ihefouro , pela póííc maífem com o dito do Abbade.bcm
do qual dcyxamos mil intcreffes da fe lhe deyxava ver nos mais exte»

vida : obrigano5s o amor a dar antes riores a força que íe faziaô a fi mef-

a vida , que a póíTc delle : entre raes mosj porque traz a palavra do con-

cxtremos quem pôde dar repofla ? fentimenio hiaó tantos íufpiros, 6c
Forçanos a obedecer a veneração lagrimas, que o Cardeal citava cf«

de Vigário de JESU Chrifto, & a pantado de ver tanto amor, &de-
necedidadejdotcmpo.-detem-nos a voçaó naquellc Convento para

faudade do Pay , & a confiança de com o Santo* £ para os confolar ,

feus merecimentos , que o podem & lhes diminuir parte daquelle fen*

guardar no meyo de outros mayo- timento, pondo a maõ no peyto,
rcs prrigos : & coardados no me* & dando moftras da grande eífica>

yo de dms forças tão grandes, não cia com q lhes fallava, lhes tornou
fabemcs a que parte nos lançarcom a jurar pelo Capelío de Cardeal que
menos niconvenientes , aindaque tinha , & pelo fangue Real de feus

cm ncnhúa deyxa de os haver muy Avós , que tanto que o tempo , &
grandes para nós próprios. Porém neceífidadcs delle déíTcm lugar pa •

jàQUc a aulencia fe nospromette ra o fanto corpo cftar feguro em
por tempo limitado, & a obcdien- íeu Mofteyro,cile próprio o viria

cia hc nos olhos de Deos mais acey* a buícar cm peíToa , &oreílituiriâ

ta que todo género de íacrificio, nas mãos de feus filhos ^ de quem
nós o faremos de noíTos corações; ao prefenreo levava , pelas razoens

porque efte terapo que não tiver- apõtadasacima.E vendo-os jà quie-

mos comnoícoasreliquiasâenof- tos neftc particular, que era o mais

fo amantiflímo Pay, alias íácriíka* diíiicil ponto do negocio, come»
dos cílaràõ os ânimos dos filhos, çou a tratar em levar também o
quãdopoíios os olhos na pedra de corpo de S»M alachias, Arccbifpo

lua fepultura , fe lembrarem , que de Ardinacha ^& Angular amigo de
não ccmalli o depofíto que tanto noíTo Padre São Bernardo, dizen-

amaô. Confentircmos, porfeguir do, que naõ era juílo apjrtar na

a determinação de noflb muy San. morte aquellcs , que tanto fc amà»

to Padre, experimentar alguns raõ na vida, nem parecia juílo,fei>

dias as íaudades defta aufencia, do alli vindo para falvar hum ami-

confiados na palavra de V. Excel- go,dcyxar o outro offerecidoaos

lencia ,& na promtíTa que faz , de infultos dos hereges ; por tanto ,

peííoalmcntenosreftituirocfcpofi. que lhes pareccíTc bem trasUdarcm

to, que hora nos leva, em compa^ juntamente as relíquias de S. Mala-

nhia do qual vão juntamente os chias, porque na rcílimiçaó de
:>mc:1 humas^
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humas^fefsriát rrbcnKÍascutras, raõ-fe mais três Companhias de

& naô dividiriaò nunca aqucllcs homens d'arnias para o accmpa*

dousFrotcd; rcsdcCiaravaí ,cue nhamcnto, afora rnuytos Biípos,

a caridade de JESU C^ri(to tivera &AbbadcSj todos os quacslcapa-

fcmpre tão unidos. Ouvindo o Ab- rclhàraó para o dia aOinado , que,

bade, & Convento as razocns do foya 17. de M.íyo, cm o qual o U-

IHufiriíTimo de Lorena, &vtndo, lufíriíiin.odc Lorena ícconícíTou

que depois de julgarem pí^r juíta geralmente ;, &feríVeího para di-

a trasladação de noíío Padre S.Ber- zcr MifTaemPontilic;*!, como em
nardo, naó tinhaó cauía para con. cífeyto á\i![c com grancJiíTinia fò-

trariaradeS Maiachjas.ccndcfcé- Icmnidade, aííiíiindo a cila muy-
déraó também nela, ^dcraôíeu tos Scnnvrcs>& Prelados de Fran»

confcn-imento para le cíteytuar^ de Ça , aHim dos que haviaó de acom-
qucoCardeal ficou contentií]in>o, panhar as reliquias;, como outtcs

i: ihe deo os agradecimentos cm que vinhaõ à fama da trasladação

nome do Summo Pontífice com pa» do Sanro.

lavras cheas de ccnfolaçaõ, acom- Acabada a MiíTa mandou o Ilkif-

modadas ao eííadoemqueosvia, triílimo Cardeal de Lorena pôr a

lidando com mil ondas de lagrimas^ cadcyra no mcyo do Altarmór,&
&dcíconroIaçaõ. fentado nclia, mandou vir diante

^

j

de fi Jous Notários A poíiolicos

,

2 queo) ícz ler cm voz c ara , & ííí-

,0:CAPITULO XXXII. relligivcl as letras Apofíoiicas, pe.

las quaes lhe mandava o Summo
Da ordem que o Cardeal de Lorena Pontificc recolher as relíquias de

deo para fe levar o corpo de r/ojfo ncíTo Padre Saó Bernardo á Cida»

Padre Sao Bernardo para ^vi. dede Avinhaó*, & mandou pelo
:_ nhaÕ, & cumo o acharão inteyro Notário perguntar ao Abbadcjfe
'tfem alguma corríípçaÕ t &foyle' era contente de fc fazer aqucila

' vado ,
é- recebido na Cidade com trasladação , ou tinha alguma cou-

t grandijimoapplaufo, Ta que rcfpondcr , ou appcllaçaó

que fazer naquelle cafo:& dizendo

HA vido jà o[confentimento oAbbadcpqucviíiaaciufaporque

dos Monges de Claraval, fe fazia atai mudança, & dizer o
& apontado dia certo para fe fazer Summo Pontifícc em íuas letras,

a trasladaçaódas famas relíquias, <íue ccíTando o perigo, & temor
mandou o Cardeal preparar humas dos hereges , feria o fanto corpo
andas ricamente guarnecidaSjporq reftituido a fcu Convento, er^õ

da parrc dentro crâo todas forra» contentes elle,& os mais Rcligio.

das de letim verde com pregaria f<^>s deo deyxarem levar, com ral

dourada , & de fora cubcrtas com condição , queo Abbade daquella

bumpanodeíélad'ouro: & paraas Cafa, & oRcvcrcndiffimodcCif.

levar mandou vir duas facas bran» ttr foubcíTcm o lugar onde fcdepo-
cas cem luas guarniçocns , & para- fitava , & ti vcíTc cada hum delles

mentos riquiflimos5& a toda a gcn fua chave , para fe naó poder levar

te da fua guarda , & a muytos ou- a outra parte fcm feu confentimen.
ctrosALbardcyros, que tomou de to.TcdaaqualrepoOa,.Ôc protef-
ínovo para fcgurança do Cáminho, tOso No ario efcrevco tm lingua
deo libres de pano verde muy firo. Latina;& tornandc-osa Icrdiante

bandadasdcíxdaamarcila» Ajunta, do Il.uítrj/fimp Cardeal, tile em
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noire do Summo P. ntifice prc- o Tanto corpo de todas as partes,

mcitco dccumprirtudo na fi^rma Quiz o illuítriflimo Cardeal de
«jucallio pcdiaô, & difto Ic fez Lorena provar íetena otcmpoda.
hum termo, que IgoaíTinou. Aca« nificadasefUs toalhas, & queren»

bada cila ceremonia , fe foraô dous do-as rafgar^ o naõ pede nunca fa-

Bifpos vclí irem Ponrifical,& vir- zerfcmferro. Aberto o ataúde de
dociefcaíí,os o Cardtal , & clles

,

couro , acharão a noíTo Padre Saõ
êcalguni. outros Al~badcs,queha- B rnardo veftidocomfua cogula»
viaódetiraras íantas relíquias da & habito,tudota6novGjôcfaô^co.

fepuUura,íc deraô toe as de cera mo a hora que Ihoveíhraó > & fo-

aquantaspeíToascftavaõna Igreja: brc o p:yto tinha huma boceta
& cherai dc-íc o Illuíiriflimo de com relíquias dos Apcftolos Saa
Lorena ao fcpulchro , bcyjou a pc« Simaô , & Saô Ju Jas Thadcu , que
dl a dcllc algumas vezes com muy • clle mãdou lançar comfigo ao tem-
tavcr,cravaô,& fez aos Notários, po de fua morte , dizendo, que os
que cl ancni tudo miudamente,

&

queria ter por advogados diante

foíTcm fazendo termo de como ef- do trono de Ocos no dia da geral

tava tudo intâdo, & as pedras fe» refurrcyçaó das carnes. Achou-
guras , & de modo que moftravaô 1 be mais ao pefcoço huma Cruz de
haver muytosannos fe naõ bulira páo>&nelia efculpidas humas Ic-

nelhs: & íazendo-o depois diíio trás dos Cantares taõ brandas^ àç.

abrir com inftrumentos de ferro

,

devotas como quem as mandara ef.

foy tanto o cheyro que fahio de culpir, & faõ: Fafciculus myrrhég

dentr , que parecia ferem allijun dileãusmeusmihi, inter uheratnea

tas todas as confeyçoens aromatí commorahitur* Querem dizer : A
cas a & qutymarem-fe quantos lembrança do meu amado he para

cheyrosvemdc Arábia i amdaque mimhúmoihinho^deMyrraamaré
para íc mais elti mar,& conhecer o goíiíinTia ; mas afíim viviráfcmprc

n)ilagre,era cftafra^^ranciadeniO' no inr imo de minhas tfperáças. As
do d tFerente de todas as que fe quaes palavras/^ onde íc encerraõ

coíiumaõ na terra. Chegaraó-fc os grandes my íierios ) o Santo cm vi

.

Notários a ver o que eflava dentre, da,& morte trouxe por timbre de
-& depois o Cardeal , & Biípos , &. leu • peníamcntos , pslo muy to qac

viraò hum vukocuberto com duas alludiaôàsangufli^iSda payxaõ de
toalhas bran. as, taõ fãs, alvas,

&

noíFo Salvador Jcfu Chriflo Di.

fermofas , como fc as acabarão cn zcm também alguns , que íc achou

taõ de tecer,5f delcubrind ) huma, dentro na fcpultura hum fmete íeu,

& depois outra , viraó o fanto cor com que fvivcndo) coflumava fel-

podcnoíTo Padre Saõ Bernardo lar as cartas que efcrevia, gravado

laó frcfco ,& íaó , como era viven

•

em metal , com huma figura >& Ic-

dí^. iras cheas de tana fuavidadc, &
Eflava mettido em hum ataúde brandura, que c las próprias eltaa

de covito feytoàfeiçaõ do próprio afervorando o animo, & provo»

corpo, com o rofto fomente defó- cando-o à contemplação. Porque

ra. Efte ataúde cíiava envolto cm cftavaefculpidancllc huma Arpa ,

as duas toalhas , que dobravaô as & ao redor em letras t rancezas

duas pontas das ilhargas humafo- eftas três palavras Latinas
, ^-/í^

bre outra , & as outras duas fe vi- em in Patrta i Quafi dizendo: Se

nhaõ ajuntar homa da cabeça, ôc câ na terra, & entre gente mor-

outra dos pés, ficadobem cubcrto tal onde naó pôde haver defuanfo

~ !.: li pcrj
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perfeytOjbaconfonancia,&fuavi- lar ncftamatcria, que não ha ia

dadc Mó grande corroo a dcltt mu- Paytáoqucrid ) de filhos, ncmfi-

íico inftrumcnto ; que haverá lá lhos que tão bem paifaílcmobriga-

ncíTa pátria de bemaventurados, çoens de amor ao ÍPay , comoos

ondcasmuficas faõ Angélicas, & Monges de Claraval anoíTo Paire

íe cantai) ame aquella íumma con- Saô Bernardo. E como huir.a vcsç

fonancia ^& perfcyçaõ in omprc- diíTcííeiftOíCÍíandoprcfcnteoAb-

hcnfivcl de Deos|Trino , & Uno ? bade de Morimundo , lhe rcrpon%

De todas cftas particularidades dco, que náo tinha fua Exccllcn--

hiaõ os Notários dando fua fé , & cia de que íe maravilhar , porque^

Êizendo inrtrumentos publicoSi& não houvera nunca filhos tão p^r»:

depois de entregarem as roaIhas,& ticularmcnte amados de P y,coniQ

boceta das relíquias ao Abbade, os Monges Ciíicrcicnfcs de noíTci

tomou o Cardeal, & Bifposo fan. Padre S.Bernardo. Tendo jàccrra^

to corpo em hum pano de brocado, do de novo a fepultura do Santo

& olcváraó febre feus hombros ao Abbade , & cllcpoíto no Altar do

CruzeyrOj^efronte do Altar mor, modo q temos dito, deyxàrão lo,

onde cílava armadohum Altar pc- go de ir buícar o corpo dcSâoMa^
íjíicno , cubcrto com hum pano de lachias , por fer jà \r uy tarde , &
tela d€ prata, onde o puzcraó com quafi noytc, quando o Cardeal fe

tar>ta feita dos Monges, & rtpi. foy pôr a jantar com ourros Scnho-

quedc finos, quantas craó as lagri. res, & na madrugada do dia fe-

m s que íe dcrramavaò devolta guinte, que forão i8.de Vlayo, fc

com cíies finacs de coritentamcn abrio fua fepultura , & tirado feu

ror&craô cl as tantas cm todos, venerável corpo , o puzeráo no
quenaõ houve Ciucm podtíFe can próprio Altar, em que cliiverao

tar o Hymno Te Deum Ufídamus
,

de noíTo Padre Saô Bernardo , on,

que oCai^tcr mòr levantou. Peito de lhe forâo beyjar os pés,& mãos^

alli o íanto corpo, lhe beyjou o & depois envolto cm ricos panrs

Ilfuílriflimo de Lorena os pés* & de feda franjados de ouro . o met^

mãos, com grande fubmiíTaó, & terão nas andas, onde jà citava o
reverencia, & depois dc'Ic todos corpo de feu grande amigo S.Ber-

os Bifp s , Prelados , & Senhores, nardo , fazendo-fc capazes aquel-

que fc acharão prefcntes^ & de- las pequenas andas de levar feus

pois de todos quizcraõ vir os Re- corpos, em cada hum dos quaes

ligiéloSj para comm^isvagar fc fez o amor fitio para duas almasj&
dcfpedircm de feu amantiííimo quando jà efleve tudo a ponto de

Pay, & ícni opprcíTaò dos que que- partirem as andas , íe cheg: u a cl •

riãochcgar a vcUo; &: certo que í«s o Prior de Claraval, quecra
diz o Rtlatorio Franccz, & ou- hum Padre velho, & muy venc.

trob alguns, q vi delia matéria, que ravcl, & quafidcsfeytoem lagri.

foy hum dos cfpcélaculos mais mas, pondo os olhos nos Santos

para ver, que acontccco muyto Ihcsdifi^c:

tempo antes , porque não chegava Ide? vos ( Padres Santi/Emos ?

)

Rcligiofoabcyjarlhc ospés, que Idcfvos , & he poUivel que nos
não pareceííe quererlhe dcyxaro dcyxais defamparados ? Comvcf-
coração junto delles. E coftuma- co viviamos alegres , & fcguros de
xa dizer depois o Cardeal de Lorc- males , pondo os olhos cm vcfi^as

na, aflim no Concilio, como cm ícpulturasdefcaníavamos; cm vós
outros lugares , onde fucccdia fal- achávamos foccorro ; íem vós que

farc-
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faremos ? que ícrà de nós , que fe por ter a fcyta que tinha, como por
v6s nos naò ouvjs eíiando prc- naôeíhrtnuy amigo coma Cafa de
fcntes, como nos fuvirâô aspe- Lcrcna. Víabcmcffcyto naô veyo,
drasdefícs íepukhros, que ficaõ nem houve herege^ q ícinquictaí-

para mayor laudadc ncíTa f Poron- fe ,ou àéU^c moltrasde querer io-

de fccon.vofco valem lagrimas de tcmar algum defacato contra as

hum coração atormentado, peço- fantas rehquias, & íoraô com muy-
vcs ( Padres Santiílimos ) que ta qiictaçaó em toda efía viagem
me concedais huma mercê pedida dcfcanfando huma vez ao meyo
cm apartamento, &he, que mele. dia,& outra à noyte nos lugares

veis cedo para vos, poisvosquc- onde chegavaó,na Igreja dos quaes
reis panirícm mim. mandava o Cardeal fcmprc ter

Ditas efías palavras com grande preparado hum Altar, cuberco

copia de lagrimas, fe foy parao com ricos ornamentos, fobrc que
Coro, não ceifando de chorarem fe punhaó as andas cercadas de
quanro vio levar as andas pela por- muyto numero de brandoens acc-

ta da Igreja fora , & depois que as fos ;, & guardadas dos Alabardey^

puzcráo nas facas brancas , & íc ros, & homens de armas, com fum»
partirão todos aquelles , que hiaõ ma vigilância ; & pela mayor parte

acompanhando os fantos corpos, dormia junto delias o Cardeal ,& o
ít foy para o dormitório, onde Abbadede Claraval com todos os

adoeceo, & dahi a pouco tempo Religiofos que levava com figo > a

dco o cfpirito ao Senhor, confor- quem o amor naô confentia apar-

mc pedira aos Santos. Partidos raríe hum momento daquellcsfan-

pois o Cardeal com muytos Sc- tosdeípojos,qucDcosdeyxàrana

nhorcs em íua companhia, reparti terra intados de corrupção para

raô a ordem de caminhar em tal geria íua, ôcconfolaçaõ dos que

forma , que diante de todos cami- lem nome de filhos feus. Duas jor*

nhava huma bandeyra de homens nadas antes de chegarem á Cidade

dearmas, & logoaspeíloasfec . de Avinhaó , mandou o llluíirif-

lares, que por fua devoção fecfFc iur.o de Lorena avifar ao Vice-

rccéraò a (azcr cfte acompanha- Legado, que alli cfíava cm nome
mesto. Depois difío vinha a fami. do Síimo Pontifice,o qual mandou
lia, & criados Eccleíiaflicos do pôr todas as Igrejas armadas de

Cardeal. Mais junco às andas o ftíta, & alimpar as ruas por onde
Abbade de Claraval com muytos as andas haviaõ de paíTar: & elle

outros Prelados , & Religiofos da com a Clerezia da Cidade ^ & de
Ordem. Logo detraz das andas hia fua Comarca fe prepararão para as

o Illuíiriílímo de Lorena com os fahir a receber cm prociíTaõ fora

Bifpos,& Senhores, queoacom. dos muros: &tãtoq das Torres da
panhava6 ,& de huma,& outra par- Cidade íe divifou ao longe o acom-
te havia hum numero grande de panhamêtoquevinha,foraõasan-

Alabardcyros,cujaretagu rdacer- das faudadas com grandes íalvas

ravaó as outras duas companhias deartelharia , & houve geral repi^í

de gente de armas , todas muy bem que em todas as Igrejas da Cidade ,

guarnecidas , & a ponto, porque com tanto contenramcto do povo ,

fe temia o Cardeal, que o Príncipe comofe a cada hum em particular

de Conde cabeça dos hereges Hu« lhe amanhecera hum dia eíperado

gonotes lhe quizeíTe mandar fazer de muytos para algumb^míuccef*

algum defacato ao caminho, aflim foj Ôc naô era pequeno entrarem-

li ij lhe
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lhe de fcus muros adentro duas gente no mcyo de tuno ifto mil

taõ ricas joy as , & de que t*nto ca acclainaçocns , & Vivas a N Padre

bcdal fc faz no Ccc. Tirarão os Saô Bernardo, & cantando pelas

C piíãcsdoSummoPoniificetcda ruas mil vcrícs ao Franccz, com-

a gente de guarnição tm fuás ef poíios em louvor , 6c gloria íua
;

quadras , com as bandearas íoltas dos quaeS;&d'oui ronque fepuzc.

.80vento,tjazcsquacs vinhaóos raõ pelos arcos, & lugares publi.

Senadores, & mais pcífoasdogo. cos tr£ZoTratac^oalgu.sn,uycu.

.
vetno publico , vertidos cem fuás /io(os , que dcyxo de pòr squi por

JO^iS roçagantes. Seguiraô-íe logo ícrcoufa fora de meu mflituto. Ao
(O Legado de Sua Santidade com outro dia h uve Miííatm Pontifi.

.tqdosos Ecclcfiaíhcos, Ôc chegan cai d ta ptlo Lcgs,do y a que f- fez

(do onde ?is andas vinhaó, Ihcfí^e hum aitiíTim ) Sermaò em louvor

raó fuafalva , & veneração, os Sol- de r.odo Padre Saõ Bernardo, & de

dados com efcopctaria, & os tLc- fcu grande amigo Saó Malachias

:

-çkfiaíticos com hymnos ,& muíi- & depois do Sacrifício acabado ti.

x-cas de louvores: & pondo-fc oLe. ràraóosfantos corpos das a^da-^

,

gadojuntodo Cardeal de Lorena & mcítràraô princyro ao pcvo o

;d€iraz das andas,começarão de ca- de Saô Bernardo , que Viílo de to-

tlDÍnh^r para a Igreja Cathedral

,

dostaóalvo,& frcfcocomoícaca.

.achando em todo o caminho as ja bàra de clpiraraquella hora, chora,

^ellas alcatifadas , & cubcrtas de vaô de dcvoçaó , & alegria ; depois

:^anos de leda , &as ruaschcasdc feíroílrouodc Sa") Malachias, &
ramos, flores, & outras frcfcuras, toriiando-osacubrir,&mcttcrnas

.queporferna Primavera, davaó andas,ícdcufimáfolennidadc. Fç.
•contentamento aos olhos , & ao chàrac-íc logo as portas da Igreja

:chcyrorecreavaóos perfumes , & fcm ficar dentro mais q o Cardeal

caçoulas que havia cm cada porta

:

de Lorena , o Legado de Avinhaó,

rj&comofc refufcitàra a fama das o Abbadc de Claraval; & hum Re-
abras de noíío Padre S. Bernardo

,

ligicío , cm nome do Revcrendif-

.naô havia ptíToa , cm cuja b ca fe fimodeCiíicr, & outras algumas

•naôcuv.ílcm ouvoresíeus , &rc- pcíToasdc confiança com juramen-

Jaçoens das grandes dividas cm lo de ícgrcdo ; todos osquaesdc-

ffluc U c efíava iodo o Reyno de poíitàraô os fantos corpos em hum
; França, òí ioda a Igreja Militante. lugar decente, &muy bem guarda-

; As donzclias encerradas, & Ma^ do , dtbayxo de três chaves, de
trenas nobres linçavaô das jancl. quclevouhumao Abbadedc Cia»

las flores, & outras coufas chcyro* raval,outra o Relig oío que eftava

fas íobrc as andas , & em muytos cm nome do de CilTcr , & a tercey •

ípaíTos das ruas havia paíTos, & ar- ra ficou na maõdo Legado, 5i fc

.cos triumphaes muy to para ver, diz que ellaó até eíles tempos dcf«

cm que havu vcrfos compoítos cm te próprio modo , & ficaõ fucccífi.

jlouvor dos Santos j & finalmen vãmente de huma maô em outra,

.te parecia triunfar alidade de até Dcos trazer tempo, em que o
Avmhaónaqucllcdia,todooqual, Reyno de França goze daquella

& a noyte fcguinte fc gaílou cm pazj&^^uietaçao q tinha fendo Ca-

.feitas, & houve cm todas as por- tholica & Claraval torne a ferrei»

^ías,)anellas,&nasAmeasdasTor* tituido na póíTe de fcuihcfouro.

^rcs Luminárias , & grandes rodas

,

CelcbrafcafertadtihTr sadaçaá

.^invcnçccns de logo, dando a aos ij.diasdomczdcMayo^quc
hc;

H'~
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bco pr )prio cm que fe mudou o
fanco corpo de fcufcpulchro, Ôt o

cm que faz dclla mençaõ o Kaien*'

dario Romano: & peloconfcguin.

te fc deve celebrar adeSaõ Mala*

chias aos 1 8 como pede a ordem de

íua trasladação cm hum Tratado
que delia anda impreíTo cm língua

Franceza^ 5c mais brevementeo vi

contado entre as relaçocns da via*

gem que o IIIuíiníIimo> & Santo

Arccbifpo de Braga Dom Frcy

Bartholomcu dos Martyres fez ao

tempo que foy , ôc veyo ao Coicí'
lio Tridcntino > de todas as quaes
fuy tirando eíle fummario na me-
lhor, & mais verdadcyra forma

,

que me foy poflivel^ ftguindo na
generalidade o que diz o Santo
/)rcebi^po de Braga > de nas parti**

cularidades a ordem do relacofíd

Francez> a quemme remetoem tu-
do o maÍ8,que aqui me naõ fôy pof*

íi vcl contar, por me naó parccercin

couías importantes para o Úo ^ Íc

relação ciTencial dahifloria*

LIVRQ
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CAPITULO I.

Da vida de S, Gerardo trmao de N,
Fadre S. Bernardo^ de fuás Ca-

Vãllmãs vivendo n o mundo , á"
^do modo defua conve rjào,

OR naõ intcrrom.

per com matérias

diâPerentcs o dif

>

curío da vida^, &
obras maravilhoías

deN.P.S.Bcrnardo,

poOo que a ordem dos annos as pe •

diíTe^quiz guardar muytas delias

para tratar per íi , ccnfiadono juí-

zo dos Leytorcs , q approvaràô ei-

ra dilaçaô por boa, vii^o como dei

.

la rcfulta menos confufaó ,& mais
claridade à hiíioria. Porque dado
que no tempo cm que noílo Padre
Saô Bernardo florecia , viveíTcm

outros viToens inligncs cmfanti-

dadencíla Religião > que partirão

davidaarittsdereutraníito j & íe

lhes devia primcyro a narração de
íuas obras, todavia fica menos in-

conveniente alterar o tempo, que
romper o fio da hiítoria por onde
me parecco ( tendo jà concluido

com a vida deite famofo Patriac.

cha ) irparticularmeurc contando
as de fcus irmãos , & difcipu.os ,ôc

< |)rime)'to de todos a de baõ Gcraij-

%^i"m^ 'ia'*u

do y aílim por fer mais amado do
Santo, como pelo muvto que tra-

balhou cm ferviço da Religião , &
fer o que primeyro de todos os ir-

mãos fcy gozar da perpetua felici.

dade , que merecerão íúas obras.

He poisdefâber/quc Gerardo foy

o fecundo filho , que o Conde Te •

cellim houve da Santa CondeíTa

Alechfua mulher, & dado que na

ordem do nafcimento o fizcííe a

natureza fegundo , era no amor taí»

primcyro para com opay, que ne-

nhuma outra coufa lhe lembrava

mais , que efte filho. Era Gerardo
muy rico de bens naturaes,porque

alèm da gentileza do roíto em que

íoyeftrcmadiflimo;, &da boa dif-

pofiçaõ , & talho dó corpo , teve

particular graça cm jugar das ar-

mas,& folgar a cavallo; & taògcn.

til-homcm era armado a cavallo, q
diz Fr.Arnoldo , fe falia va entre os

Cavalleyros da graça qncfte par-

ticular Ihedéra a natureza , avcn-

lajada de todos os mais Senhores,

que entaó havia em França. Na
convcrfaçaõ foy avi fadiíljmo , cor

.

tczaó , à^ de tanta brandura , que
naturalmete attrahia os ânimos da
gente que o converfava ,& os con-

vidava ao amarem cordealmentc.

No tempo de fua mocidade, pela

naõ paííar ociofa , cíiudou a lingua

Latina

,
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latina 3& alguns principios de Fi* como chcgaíTe a Gerardo com eítaâ

lofofia , quanto bailava p ra ho cxhortaÇocnSj&lhcfaUaíTcemiò.'*

nicm que naô havia de fegutr eítu- mar o habito de Religião , o achou
cos : Ôc chegando a mayor idade , taõalhcyo dcíie pcníamento, que
foy mandado para a Corte do Du* quafionaõ quiz acabar de ouvir j

que de Borgonha fcu tio , onde ai- dandòlhc por repofta,que fe afron-

cjnçou tanta graça entre os Corte* tava muito de proceder da Gafa de
sjãos, & tanta privança com o Fontanes > & do illuílrc fangue de
Duque ícu tio^que todos o traziaò Borgonha, homem de cfpiritos taô

nos olhos , & fe prezavaô de o tra • pvouco generofos , que por naó fe

tar familiarmente. Chegando a atrever a feguir as obras de ícusan,

idade ric 1 9. annos, reccbco 2 Or- tepaíTados^tomaíTe por valhacouto

dcm daCavalIaria pormaódopro* encerrar-fc nas clauítras de hum
prioDuque^&fahioncllâ tô cx* Mofteyro.
irtnado, que poucos veítisõ ar Diííimulou o Santo pot entaô
mcscmFrançajaquemeilasadqui* como que lhe pudera refponder>
riíTem Igual fama; & nos torncyos, aílim por ferfeuirmaó mais velho,
&juíiah publicas ( jogos muy coí- como pelo naô efcandalizar.* &da.
lumadoscm França ) íahiaícmpre hi a muytos dias fazcndo-íe em
taôaventajado, que fe nnhaõ por Dijon, ondeo Duque de Borgonha
venturoíos aquclles que o tinhaõ cftava,humasjuftas Reacs, à fâ»

de fua parte Nas guerras quco ma das quaes concorrerão GâVá!»
Duque de Borgonha teve ncíla ley osdetodooR yno^&demuy*
ccnjunçaô cem o Conde de Flan • tas partes fora delle,& fendo Maa-.
dres,& com o Duque de Bretanha, tenedores ncllas cinco Cavalley»

fez couías cm armas dignas de per- ros afamadosjdous dos quaes era5
petua fama, as quaes eu contara parentes do Duque de Bretanha;

commuytogoílo, íe as achara par. quiz Gerardo acharfe também pre*

ticularizadas no Tratado que Fr. lente , & provar fua ventufa , naÔ
Arnoldofczde fuavida, ôi d*ou* femalgunipezsrdco Duqueonaô
trosquena Ordem flcreccraõ em cfcolher entre os outros três (que
fcu tcrnpo. mas como naô tem mais craõ Borgonhoens

) p«â defender
que gcíicraiidadcs, nem cu poíTo ahonrâde fua Corte. Foraôcom
mraií» eícrever. Andando Gerardo elleGuido ícu irmaò mais velho,

taô engolfado nos triunfos do & André,que havia pouco fe arma •

mundo 1 & com os penfamentos ra Cavallcyro , com os quaes foy

occupados na gloria delIe;>tedo fó- também noíFo Padre S. Bernardo^

menteolhoafe fazer famofo pelas mais para ir no caminho abrandàn.

armas ,& bufcando occafíoens dif* doo animo obftinado de Gerardo,
ficillimasparamoítrar experiência que para ver as invençoensde juf*

de fuás fcrças, noíTo Padre Saó tas, &tor/icyoSíque havia na Cor»
Bernardo fcguindo outra empreza te: mas tartto que tocava na matéria

mais glonofa,& outra guerra mais de tomar habito , como fe fora de
difficil, andava perfuadindo a fcus alguma lançada , fe defviava logo

,

irmãos ^& amigos, que deyxadas Ôtlhe mudava o propoíito. Chega-

ascoufas , que ao fim noshaóde dos a Dijon,& começadas as juftas>

deixar a nôs,abraçâírcm as eternas, vendo Gerardo chegado o dia de-

imitando a vida, & exemplos de fejado tantos antes, para dcíabafar

JcfuChriílo emqueconfiftcavcr» dapayxaôquetinha,fahioao cam-

dadcyra honra, & felicidade 3 ôc po armado riquiílimamcntc, 6c taô

bem



jSo LlV%0 QVA^TO
bem poílo â cavallo, q de muytos q animo taõ entregue a vans cfperan-
a*ncísnaô fabiaô quem era, foyco- çasdo mundo, na 5 ícrvem minhas
nhecido peloar, & gcntiiCza do palavras: ma > lois a brandura vos
c rpo^&pondo-ícnolugardajuf- naó abranda, naôfal tara rigor^que
ta^pcdio campo aos dousManicne- vos mollifíquc. Virá muy cedo
dorcsBretoenSjOsquaeScomodc iiiumdia.emquchuma lançada vos
algumas batalhas vcncidas,& d'ou > -abra ncííe p^ yto catninho por onde
tros bons fu ccíTos adquiridos nas rstus coníclhos chjgutim a cíTc

armas , EÍhvcíTcm confiados , lhe c raçaõobOinado, ãc a vexação,
fahiraò ca ia hum per íi, & fcm & perigo áa n»orte acabem com-
muyta difficuldade fícàraó venci- Viicooquc cu naó pude atéaora.
dos, aflim na batalha das linças,co Pofto que Gerardo lilo ou iírc>

mo das cípadas; & prcparando-fe SioSantoapontaííe como dedo o
CS outros três companhcyros,quc íugar por onde havia de fcr fendo,.
craô oa Corte do Duque , para lhe í^aó pode fazer nclle mudaRça^ncm'
íahir,Gcrardonaóqu zmaisjufta, caulartcmoremhumanjmotaica
& diíic aos Juizes , que nem aqucl • vallcyrofo , & de prczador de pe-
la actytàra , fenaô fera para mof- rigos,masabraçando-o,& íorrm.-

trarao Duque quam pouca razaô <ío-fe,lhcpedio,quconaôn.olef--

teve , para cícolhcr Mantenedores taííc mais com fcus rogos , porque
cííranhos, tendo- s tacs em ftas ^m nenhum modo acabaria comei
ttrra^. Dcrac-fcos Brctoens com ie <Jcy xará nobreza das armaií poc"
iftopor muy afrontados, vendo nenhuma outra vida. Com líto fc

que Í6 para ellcs fc armara femc- deípcdiraó hum do curro, bem dif«-

Ihantc laço : & aíTentàraô comíi^o fercnrcs nas tcnçoens ; & GerarJo-
dcfe vil gardc Gerardo por qual- fcguio fcu caminho , onde teria os-

quer vi^ pcflíível , como depois fí. íucceíTos que entaô coftumavaõ^
zeraó. Foy por extremo louvada 3Cò tecer aos que Icguiaô aquella.

doi Cav) eyrosa gentil arte de pcngofaj&pouconcceiTaria vj a;,

pclcar i & a foltura , & animo de &c mo os parentes do Duque de
combater de G rardo,&oDuque Brctjnha , a quem elle vencera nas
cHiiiiOU grandemente o que fizera, juílasdc Dijon, andaíTcrn bufcaa*

dado que o naõ moílraíFc logo,por do modo para fe vingar delle , xca*^

na6aggravaroscftrãgcyros*Tor do novas de algumas emprczas
nandc-fc depois para Fontanes ,

fuás, que a fama, por ferem nota-

onde fcu Pay refídiao mais do tem • vcis, levava a divcrfas partes,man«

pO . era de continuo combatido de dàraõefpias q o tiveífcm de olho,
nífo P.dreSa:') Bcrnardo/emncl. &osavifaíícm do lugar para onde
1 : fazerem imprcíTaõ Tuas paavras, hia:asquaes poucos dias depois
ntm haver de fua boca boa repelia, deráoavifo, que vinha para Bre.
jia <)uâl íe fundaiTc efpcrança de ai tanha cm companhia de hum filho

gurn tempo fc converter ; do que da Senhora dejofeli , quehchuma
fcycyoo Santo a encher de tanta Vila do Ducado de Bretanha ,

payxaó,quchum dia eítandoGe- aíícntada perto do no Avcíie, pe-

tardo pára fe partira fuás aventu- la julfiça da qual havia de entrar

raáicoUumadas, Ihcdiflecomacor cmctrtodefaíio, comoemcffeyto
mudada >& os o hosacefos ,moí cfitrou,&fahiocoma vi(ítoria:&

trando huma authoridade mais que dcyxando já cfía Senhora pacifica,

vuigar: & entregue pelo dircyro das armas

ja vejo ( irmaô) que para hum do que puzcra no juízo dcilas , fc

tornava
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tr rnava a fshirdaquella Província^

ÃÍlim por naõ haver q fazer ndla
,

c<)n G pela difcordía que o Cuque
de Borg- nha tinha com o de Breta-

nha: & como hum dia já íobrc a tar

dcpaíTaíTc hum rio chamado Va-

layno^ que antes de fe meiter no
mar algumas leg^ as fe ajuntava

como Avcfíe^ & livcíTc animo de
rcpoufar aquella noyte na Villa de
Rcncs^ que cíiáfítuada junto do
próprio rio , fe lhe fez ao encontro

híía Dama Franceza , acompanha
da de outras duas, que ao parecer

lhe reconheci õvaflallagem:& tra-

vando de induftria pratica comei
le, o convidou a fe agaíalhar cm
hum Caftello feu, pouco mais de

meya legoa adiante da Villa. Ge.
rardo que era grande cortezaõ,na5

cuydando que debayxo daquelles

cíFerecimcntoS houveflíe outra

coufa efcondida ^ lhe agrad^cco a

boa vontade^ & fe foy com cila pra-

ticando em coufas diverfas , ef-

iranhamcntc aíTeyçoadoaoavifo,

& bom comedimento da Dama

,

com a qual chegou ao Gaflello jà

tarde, &foy nellc muy bem rece-

bido, & fcrvidoà mefa com tanto

ap irato, como o pudera fer em cafa

tio Conde feu pay , cfiando íempre

a Dama prefcritc , com muy tas ou-

tras que alli havia : as quacs lhe fí-

zeraõhum alegre feràõ depois de

cca:&notempocmque a conver-

façaô , &gofto da pratica o tinha

mais elevado , citando fentadoem
huma cadeyra fem outras armas
dcfenfivas, mais que íua efpada,

fahiraó de húa Camera os dous Ca-
vallcyrosfcus aggravados ^ q eraõ

irmãos da Dama,que o alli trouxe •

raô, & outros muy tos emfua com-
panhia , todos muy bem armados

,

& ai remetendo a ellc , cuydàraq de

o prender fem rcfiftencia nenhuma:

mas Gerardo , que fe naô coíluma-

va render ta6 facilmente , julgan-

do-fc por morto, levou da cípada

,

& fczraes extremos com cila, que
nenhum lhe pode chegar por gran.
de efpaço, mas aofim,comofoírcm
muytos i Ôcvieífcm bem guarneci,
dos de armas , & clle fó , éc defar*

mado; hum dosdousCavalleyros
Bretoens o ferio com huma lança

pelo pey to , & lhe fez huma ferida
taó grande > & perigofa [ no pró-
prio lugar onde N. P. Saô Bcrnat-^
do puzera o dedo ] que como mor*
to cahio em terra, dizendo, queo
naõ acabaíTem , antes de fazer hum
voto de fer Monge de Cifter. Mag^
os contrários ,que naõ entendido
o que pedia, nem fabiaõ que era
Ciftcr.&aindaqueo íouberaô.lhes

dera pouco de fua pctiçâô> deter*

mináraõ de o matar, fe a Dam a naõ
acudira, dizendo > que naõ havia
de fofrcr mais villanias diate de íi,

nem confentir que maraílem hum
Cavalleyro taô animofo como
aquelle , ao qual clles ferirão como
covardes com lança, fendo tantos^

& armados >& elle íó com huma
efpada na maõ os pjzera cm ter«

mos de fugirem : &ao fim fez tan.

to , que o levantarão , & tomàraô o
f^-ngue , porque naô acabalTe de
morrer; & cobrandoalgum alento,

quando tornou cm fi, mudado já
(^como outro Saõ Paulo ) pela for-

ça da tribulação > naõ dizia outra

coufa, fenaó que era Monge de
Ciíter ,& como tal o trataíTcm. E{»

teve alli algus dias muy bem gu^r*.

dado: &comoosCavaIleyrosvif-
femo goílo com que a irmãa o cu-
rava,& remeífem que tendo me-
lhoria, ella lhe déíTe liberdade,por

onde lhe ficafíe modo de os bufcar,

& fe vingar dellcs, o leváraô dalli

a huma Villa chamada Rodon, por

mais que a irmãaocontradiírc,laf«

timadadcover cm tal eftado por

ordem fua , & o puzcraô cm prii,

zaó afperrima,carregado de ferros,

&guardadocommuytas í;uardasj

& Yend(>fcjEUc ni^fta tribulação,^

lembrado*
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Icmbfado das palavras de noíTo u garpara ovcr, ncmaos concer-

PadrcSaô Bernardo feu irmaó, & tosquizerão abrir porta, temen-

do prognolhíO da lançada ,nenhu» do-fe, que com íua liberdade re-

ma outra cou ia defcjava tanto, co» crcfccíTem miiytos daninos & por*

movcllo , para lhe dizer quam ou- que era yalerofo,& aparentado cm
iro já citava do que antes era , & a França, podiãoíe temer os contra-

vontadc que tinha de cm nada lhe rios,que cm nenhum lugar cíiivcf.

fahir da fua \ & peytando a hua das fcm feguros da vida. E quando o
guardas , acabou com cllc , que i hc Santo vio o termo das coufas , cn»

mandaíTc huma carta a noíTo Padre comendando-as a Dcos , para que

Saó Bernardo, cujas palavras, CO- as guiaíFc conforme a fua Divina.

modizFrey Arncldo, que muy- Providencia, fc tornou para Pon-
tas vezes lhas ouvio referir, eraõ tanes,& antes de fe partir de Ro-
as feguintes , traduzidas do Fran- don, chegando à porta da prizão

,

ccz. 6f levantando a voz o mais que po-
Chegoumc Ocos a íentir os ma* de, cm forma que Gerardo o ouvif.

les ,
que cllc próprio vos moftrou íc, & conhecefle, o animou a ter

antes de os cu padecer. Experi- confiança , dizeridolhc , que fcm

mentado tenho quanto podem ad- duvida iriaô muyto cedo tomar
vcrfidadcs, pois dcadvfrfariome ohabitodc Ciftcr;&quecmquãto

tem fcyto amigo da vida, qucn-e ssprizôcs odctíni-iaò» fclle Mon-
prégavcis. PaíTou a lançada meu ge dentro no coração- Partido o
pcyto, & a graça Divina meuco- Santo com alguma iaflima de naõ
raçaó &fealgunacculamedettm vero irmaõ, iraó ceifava de íazcr

de feguirvcíTos confclhos, faõef. oração ; orei e , & chegado o tem-

tcs ferros, em q fico, a dureza dos po da Quarcdna, cifando Gerardo
quaes caftiga a muy ta que tive pa- huma noy íc dormindo , ouv;o hu.

racomvofto A pnzaó,& ferida roa voz, quelhediffc, qucfcm du.
íoy à trayçaó,mas quem a ccmettia vida feria naqucllc próprio dia poí-

contra Dcos em fuás feituras, bem to cm liberdade;& como no diU
era que a pagaíTc , dcyxando a li. curfodo dia fc puzcífea cuydarna
bcrdadccmmãosdetrâydorcs. Sc voz que ouvira, pondo &s mãos
for poílivcl vcrdcrmc,tcllc-hcy por nas correntcs,& grilhões,fe lhe co-
grande favor do Ceo -, & fenaó , cl • meçàraó a alargar ,& cahir no cha6
Ic guiará noífas coufas-dc maneyra de modo , que ficou de todo livre

,

que nos vejamos hum , & outro fa- naõ fem grande admiração do caio,

tisfeytoscom orep uío qucefpe- & alguma cfperança de ver cum-
ramos, & vertidos nas armas da pridooqucavoz lhe promcttêra.

penitencia , cm que imitcuros a Mas achava novas dificuldades

Chrifío. nas portas do cárcere , que além
Tanto que acarta foy dada a das grofías fechaduras, eftavaó na

noíTo Padre Saó Bernardo , dado Praça publica , onde havia muyta
que do trabalho do irmão fc com- gente j& chegandc-íe a cilas , tan-

padcccíTc , todavia deu graças ao to que lhes poz as máos,fe abrirão.

Senhor pelo íruto que dahi rcful. & deraô lugar a Gerardo de íahir

tava:&partindo-íelogo para Ro- fora , onde naô houve peíToa de
don , cuydando de o poder ver , & quantos o viraó,que lhe fallaífe pa»

dar algum modo à íua liberdade

,

Iavra,antcs o deyxàraõ ir feu camí.

achou tudo tão outro do que ima- nho direyto , para huma Igreja que
ginára, que alem de lhe não darem cilava perto j na entrada da qual

achou



achou hum irrnaô do Carccrcyro tal modo íe vi» ncllc a mudança
que o tinha cm guarda: & temcn- feyta pelamaódeDeos^qucopro-
do-fcGcrardo que o tornaíTe a pnc Santo fe admirava delia, fiç

prender , ficou aigum tanto turva

.

naô acabava de engrandecer a Di-

do; roas Dccs que o guiava, reme- yina mirerícordM; porque naõfó-

diou ifto de modo, que o próprio mente renunciou as pompas do
homem o ajudou a íubir pelos de - mundo, & as galas da CavalUriat^

gràos doTemplo,dizendolhe^co- mas da convcrfaçaõ de Teus parati*

modiz Sa. Guilhclme ) que vinha tes, & amigos furtava o corpo to»

tarde para as VcfpcraSjmasqucto- do pcílivel ,g ftandootempoquc
dâVia poderia ouvir parte delias fe lhe rcítava de oraçaô , cm praticar

quizcíTe : & dcpcis que entrarão com feu irmaó Saõ Bernardo , ca-

ambos dentro na Igreja , cahio o tre os quaes bavia hum amor ta6.

homem no que fizera , & quizera unido emjefu Chrifto, (além dOi

tornallo atirar fora, mas naõlhe que a natureza lhe communicava)
dcraó lugar para o fazer, porque quenadatinhaódegofto, nem dç
acudmdo os Clérigos pela libcrda- pczar, em quehum , & outro dcy*

de Ecclcíiaftica , o íalváraô } & por xaífcm de ter iguacs partes. Che-
mais vigilância que íeus contrários goufc emfim o tempo de partir pa«

puzeraô cm o guardar , a Dama

,

ra Cifter ,& como o Conde Tece*
quecaufárafua prizaô , querendo lim amava eíle filho cordealmcntc,

remediar o dano de que fora caufa, por ver cmfuapclloa, & partes

deucrdem com que fc falvou: & hum natural debuxo de feusantCij

provido de tudo o neceffario , o paflados , dado que o viíTe partir

mandou em paz para fuás terras, para Deos , naô pode a fraqueza

onde foy recebido com grande natural dcyxar de dar claras mof;

contentamento , affim de íeu pay , trás do muyto que fcntia íeu apar-

& irmãos , como de todos es vai- tan.cnto,& lançando a bençaô com
faliosdcfeuEítado,queo amavi^ó muytas lagrimas a todos os filhos,

cntranhavelmcnte. a tile, & a Saõ Bernardo teve abra-

irados comfigo longo efpaço , naÕ

ací:bando a força de amor j de Ihç

CAPITULO lí. dar lugar que QsdcyxaífC; aquan-
do jàfe houve deap.rtar, Ihesdif.

Como Soo Gerardo entrou na Or- íc; Ide (filhos meus ^bufcarvoíTo

dem de Gder,& dajantidãàe de Creador , que naó ceareis muyto

fuaviday & do urayide fervi ço fem mim, pois cada hum de vós

quefez k Religião & çomopajjou me leva fua parte do coração. Chc-

dejia vida. g^dos aCifter , & tomando o ha»

bito de Religiofos , ellc , & feus ir-

TAnto que Saõ Gerardo fc mãos,de tal modo abraçou a obfer.

vio em liberdade, & livre, vancia , & rigor Monachal, que

por modo taô pouco imaginado

,

caufava admiração aos Monges aiW

das mãos de léus contrários, naô tigos, queeftavaô qualificados na

pondo em cfquccimento o voto virtude, porque a humildade, &
queaDeos fizera eíhndo prezo, mortificação dos fentidos cra6

começou a dar prcHa a feu irmaó nelle maravilholas :& no rigor , &
Saô Bernardo, para que deyxadas abftinencia com que tratava fua

as vaidades do mundo , tomaííem pcíToa , fó noíTo Padre Saô Bcrnar.

losoo habito Ciftcrcicnfc , & de do lhe igualava, fra grave, & pe-
° ^ado
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zadocmfuascouías, &taôíevero nosofficiosdc Manha, & Maria i

no parecer^ que íc alguém o naó dcmodo^quefoccorré 'ofeambos,

conhcccíTcde convcríaçaó , o jul- nenhum inquietava o outro. Nas
garia por aíptro, & pouco trsta- couí as do governo tem porá! da Ca-

vei j o que na verdâdcnaõtra, por. íadcfcaníava o Santo Abbade no

que teve grande piedade , & com- irmaó j &: nas efpíriíuacs , que lhe

payxaò nati ral. Etaôamigofoy paííavaô peia mão, tomava ordina»

damiícricordiajquenaõ punhaos riamcnte confelho com clle, por.

olhos cm pobre > a quem naó deíe- que o achava taõ prudente em tii-

jâíTc dar as entranhas. Na ora- do^quefempre feu voto era me«

çaó craafcrvcradinítno, & gafta- Ibor. E como S^ô Gerardo fabia

va ncllaa niayor parte da noyte, quanto proveyro vinha á Ordem
tomando fó hum pouco efpaçopa- do recolhimento, & contempU
ra dormir , porque a natureza naõ Ção do Santo Abbade , trabalhava

dcsfaleccíTe de todo. E quando todo poílivel pelo aliviar de ncgo-

SantoEftcvaó n^andouanoíToPa- cios ^qucopcrturbaíTcm. Naòbe»
dre S.ó Bernardo fundar o Mof- bia vmhopor nenhum modo que
teyro de Claraval cm companhia foííc, nem lhe parecia coufadccen-

defcus irmãos, a eftc efcolheo o te a Rcligioío, ajudar a natureza

Santo por Ccllcyrcyro da cafa, cn- com manjares , de que pudcíTe re»

tendendo de feu juízo, & grande ceber inquietação o cfpiritoj&co.

prudência ,
que nenhum o podcr;a ^O huma vez Icvantando-fe de hu»

melhor ajudar ao remédio de fuás ma pcri^;oía enfermidade, foíTu

neceflidades^ncm íuftcntar o Con. viíitar huma Quinta , o Converío
ventoccm mais quietação, & bom quco havia de acompanhar aviíou

gov erno que elle : & dado que pa - o Prior , que mandafíc le^ar algum
ra fua condição [ que era eftar íem- vinho para o Cellcy rcyro, porque
prc em oraçaô, & contemp'ando indo tal qual ficara da enfermida.

emDcosJfoííecfteofficiomuy pe- de,& bebendo da agua, que havia

nofo ,trdavia fc conformou com a "a Quinta , tornaria facilmente a

vontade de feu irmaó , & Prelado , recahir. Mandoulhc então o Prior,

& em quan o lhe durou a vida, fcr- que Icvaííe algum vinho cm crrro

vio cm Claraval dqCelcyreyro, a frarco,& quando eftivcíTemámefa
cuja conta eílava o governo da Ca lho aprefentaíTem .dizendolhc,que

fa ,& todaa íubftancia temporal; por obediência o bebcíTe, pois era

& como a de Claraval era naqucl Ics neceíTario à fua laude. Fc-lo o Con
principies taô pouca

,
que comiaõ verfo aííim , & quando o Santo o

paõdccenteyoj&avea ,tudomif- vio na mefa, & lhe fizerão final

turado, & folhas de arvores, & (conforme ao ufo da Ordeno) que
raizcs de ervas cozidas fcmadu- <) Prior lí^.o mandava beber, ficou

bo,via-fc algumas vezes Saõ Ge- al^umefpaço íurpenlo, & depois
rardomcttidoemgrãdeatflicçaô, levantandc-f, lançou o vinho cm
íem fabcr donde alcançar remédio hum pequeno tanque de agua, que
a eftas faltas , & quando já o naõ tilava no parco da Q;^inta,do qual
haviade nenhuma parte, hia»fc a bcbiãoosFradtsqucaliireíidiáo,

ícu irmaõ Saõ Bernardo , que o & íczíinala todos que foíTcm be-
confolava com a brandura de fuás berjuncamentccom elle d ) vinho
palavras , & impetrava com a for* que Ihemandàráb; o que elles fíze.

ça da oraçaô remédio a tudo,& af- rão admirados da grande abftinen.
íim íe ajudavaô eftcs dous irmãos cia com que fc tratava , &do mo-

do
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do que buícâra para a confcívar

fcm culpa de inobcdicncia , & de

tal medo abominava nos Monges
tcbcrcm vinho , que indo huma*

vez viíitar cena Quinta, ondeef-

tavahum Coovcrlochamado Frey

Ghrifíováo, 5t achando plantada

huma vinha , fc cícandalizou de
n>odo ei le,& feu irmão Guido^ que
lhe lanharão a maldição ^ & nunca

mais deu fruto ^ até que noíTo Pa-
dre Saó Bernardo a dcfempcdio cò
íua bcnçãOí& com lhe mandar dey-
taragua benta , ccmodiíTcmoscm
íua vida.

Com eflas virtudes , & muytas
outras, que São Gerardo tinha.cra

amado de Dcos y & dos homens,&
de feu irmão São Bernardo eítra-

nhamente: & como huma vez eíli-

vcíTem praticando em certos Reli.

gioíos^queoSanto Abbadc man-

cara fundar a Abbadia de Três
Fontes , que fazia á fua conta o
Bifpo de Xalon , ( como íe dirá na

fegunda parte ) ficou o Santo n^

cama em que jazia algum tanto

perturbado ,
per lhe fer revelado

,

que os Re igioíos enavãoem gran-

de perigo : & voltando-íe a São
Gerardo, lhe mandou , que foíTc

com muyta préíía á Igreja,& enco*

nicndanea Deos aquelles feus ir-

mãosA lhe vicíTc comunicar o que
Dcos lhe rcvclaíTe acerca delics.

Quizera-fe São Gerardo cfcufar

com íuas impcríey çoens, dizendo
que ícmeihantes rcvelsçocns , &
favores do Ceo crão para gente

mais perfcy ta;m.as noíTo P»dre São
Bernardo lhe deu préíTa a fazer feu

mandado , conílrangendo-o por
obediência : & como Te puzeíTe em
oração, & rogaíle a Deos pelos Rc«
ligioíos todos , & por cada hum
per fi, foy maravilhoíameniecon.

íolado em eípirito , & chcyo de
confiança de impetrar íoccorroaos
trabalhos em que eítavâo, íenáo

foy para dous dclles, que logo íou-

bc , que náo haviaõ de ter favor do
Gco^tal como os mais: & tornando
comeíla nova ao Sa to Abbadc,
entendi rão que íem taltaferião U.
vrcsos Monges de qualquer vexa.
çâcque lhes foíTe fcyta, tirandj
aquelles dous,que íem duvida aca-

bariãonella,como depois fe foube.
Alguns outros favores , & mercês
do Ceo alcançava efte Santo, que
não efpecifícão as relaçocns que te-

mos de feu tempo , porque como a
íantidade em Claraval era tanta na«
quelles principios^não havia quem
puzeíTe em lembrança obras de vir-

tude , porque em caxja Religiofo
havia tanta, que fe podião íazer

volumes muy grandes, em parti-

cular de São Gerardo ^ a quem poc
fer tão illuílrcem feridade, noí^

ío Padre São Bernardon^dcyxa.
va nunca de trazer comíigo , quan-
do pelas neceífidades da Igreja fuc-

cedia fazer alguns caminhos com«
pridos fora de caía. E quando o
^antopaífou atcrceyra vez a Itá-

lia, para aquietar a fcifma de Pedro
de Lcão^o lei?ou também comíigo,

& acabou muytas coufas dr impor-
tância por mcyode feu parecer , ôc

b a induftria.E querendo o Senhor
acorcfcentarlhe os mericos com
novos trabalhos , lhe deu na Gida

.

^'e de Viterbo huma enfermidade

tão perigoía , que os Médicos deft

confiarão de fua vida , & aífím o
diííeráo a noíío Padre Sào Bernar-

do,o qual fcntindo fobremodo vec
morrer hum irmão a que tãto que»

ria,tóra de Claraval onde viífc fua

fcpultura,& gozâíFe dos bcncíícius

eípirituaes de feus irmãos , aco*

dindo a Deos, com quem tinha

11)uy fácil dcfpacho, Ihepcdioquc

o não levaíTe por então,& lhe di!a«

taflc a vida, pJo menos, até fe tor*

narem para Claraval : £c como ai-

licíliveífeem companhia dos ou-

tros Religiofos , cumpriíTc fua

vontade , & o Icvaífe quando loííe

Kk (crvido
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fervido. Foy coufa maravilhofa vós que fois fiel teílcmunha dos fc

ver a préíTa, com que Saò Gerardo grcdos do coração, íabeis muy_
convaleceoda doença , que os Mc» bem quanto ferDpre defcjcy de ler -.

dicos tinhão julgada por incuravelj algum tempo de quictaçaó> para fó

porque não paíTáráo oytodias que me occupar comvofco , íem nc»;

fenão levantáííeda cama com for- nhum outro cuydado do mundo:

ças baftãtcs para fe pôr a caminho, mas vcíío amor,o de meus irmãos,

& como foy em Claraval tornou a o prer tyto da obediência ^ & o de-»

:

enfermar de maneyra;, que fe vio fejo de ajudar cm tudo o mcuPrc-
claramentefer empreitada a vida, lado, &irma<%me fizeraô occupar

com que viera de Itália , & fuiten- todo no trabalho defteoílicio, cm
tada com a força da oração de nof- que fervi com a fidelidade , que me
fo Padre Saô Bernardo, a quem foy poílivcl. E contra a mcya noy-,

chegava ao coração vcr-fe ficar no te deite día( que foy , conforme
,

mundo defacompanhado de hum aponta Surio, aos treze de Junho)
irmão ;,

que tão fiel companhcyro cirando quafi defunto com a fra»

lhe tinha fido nos trabalhos delle.* queza do corpo, & trabalho da en-

mas como havia de per meyo a ícrmidade,feaflencounacamataõ

vontade de Deos , de que a fua não alegre no rofío , & com os olhos

difcrepava hum minimo ponto , taô fermofcs , & rizonhos , que
nê na phyíiognomia do roílo íe lhe caufou admiração aos circunllan.

cntcnaeo pczar deita partida , an» les , 6c com a voz clara , & chea

tes todas as vezes que chegava on- de fuavidadc começou a cantar o
de o irmãojazia,quafí lutando cora Pfalmo Laudãte Dominnmde calis^

a morte, vendo os outros Religio- no fim do quai chegou noíTo Padre

fos cubertos de lagrimas, oscon* Saó Bernardo chamado dos Reli.

folava, & reprehendia brandamcn- giofos,para ver com feus olhos

te,dizendolhes, que não convir aquclla maravilha , ôc depois de o
nha moítrar fentimento por hum enfermo repetir muytas vezes as

favor tão grande como Deos fazia palavras de Chriíio, in manustuas^

a feus ferves, quando os levava pa- Domine ^ commendo fpirttum meum^
ra fi,pois além da mercê particular pondo os olhos em fcu irmaõ, &
que a clles próprios fazia , ficavaô Prelado ^iúb Bernardo , diíTe com
os amigos mais intereíTadoSjVendo hum contentamento, que bem pa-

no Cco quem fclcuibraífe de pedir reciada alma : Quam grande he a

íoccorro a ínasneccíTidades ; mas miíericordiadcDeos, em querer

depois q fe apartava delle,& le via fer Pay dos homens \ & que gran-

fo recolhido em fua Cella , defaba- de gloria he dos homens, em ícrcm

fava com rios de lagrimas a dor filhos, & hcrdeyros de Deosj E
que lhe abrazava o peyto , fazendo com iíto íe defpedio aquella alma
piedofos queyxumes a Deos , de gloriofa a gpzar da eterna bema«
ÍKe levar tão cedo hum compa- vcnturança, merecida no diícurfo

nheyrotão fiel de feus trabalhos. davida,deyxando a todos huma
Chegou-feemfimodiadcfeuglo. íaudofa cnvejadctaóianta morte,

riofo tranfito, & citando cercado & a feuirmaô Saó Bernardo huma
de íeus irmâos,que o vinhaõ acom- cnvejofa Taudade de o acompanhar
panhar naquclla ultima hora, pon- nella. Eitá íeu nome relatado no
do os olhos no Ceo ,diírc com ai- Catalogo dos Santos da Ordem de
gumas lagrimas nelles/ Ciíter,

Senhor Dcos,& Rcdcmptor meu,
CAw
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[.*]"c no mcyo do Convento na5
viaóaprcícnça do que tanto ama-

CA PITU LO 111. váo] íuftcnrarícm lagrimas cfta
falta , ao fim largando rédeas a hum

Como noffo Padre Sao Bernardo claro lentimcnto , &dcyxandoli*
fez, os Offictos do enterramento a herdade aos íentidos , para moftrar
feu irmão óao Gerardo ^ & do o que até cntaõ fe apoícntàra no

t pranto com que Jolennizou fua intimod'alma> começou com a voz
morte alguns dias depois diante do interrompida de fuípiros a - fallar

Convento, affim.

Aié quando diífimularçy cila

AO dia fcp:uinte depois do fo- dor que me atormenta , & o fogo
lemniíTímo tranfito de Sa6 que cícondo em mim próprio , &

Gerardo , dado que noíTo Padre S. apraza meu trifte peytOj(e apafccn-
BernardotftivcíTe muy fraco, & tara cm minhas próprias entra,

debilitado de fuás abftinencias nhãs? Porque tanto com mais li-

continuas , fe dilpoz para dizer berdadc fc dilata interiormente

MiíTa , & íazcr os mais Òíficios do & tanto com mais crueldade fe

enterramento : Ôç poílo que os ou- acende, quanto menos a communi.
tios Monges choraíTcm pela perda co. Para que me detenhocm canta,

de tal companhia, nunca nos olhos rcs,y ivendoem taôlaftimofopran

-

do Santo fc viaô ílnaes de lagrimas, to ?A força dcfta dor me rouba a

nem indícios de triftcza. Eftcve o tenção dos fcntidos^ & o caftigo

fanto corpo lançado na tumba até do Senhor me tem os cfpiritos de •

ferem as MiíTas , & Officios acaba- bilitados. Porque no ponto que
dos ,como rsfto , & mãosdcfcu» me roubarão aquelle, por cujo me-
bertas , taô corado ,

que naô pare- yo tinha algúa pequena quietação

cia defunto > porque naqueilcs cm meus. eftudos , me roubarão

membros dcfpojados da vida , efta

.

juntamente meu próprio coração ;

vaò rcfplandccendo huns longcs mas fiz força às muytas de meu de*
da gloria de íua alma ^ Sícomofoy íejo , diflimulando atègora , por
entregue àícpultura &oConvcM nãomoítrarqucafé podia fer em
to recolhido entaõ começou noíTo nnm vencida do amor. Finalmente

Padre Saõ Bernardo a fcniir mais desfazendo-íctod:sem lagrimas,

de verdade a aufencia de feu qucri

.

fó cu ( como todos íois teílemu-

do irmaô , dado que a naô quizeííc nhãs ) acompanhey a trifte pompa
moftrar nunca em publico, até que funeral com os olhos livres dei ias,

hiima feita fey ra eílando em Capi

.

& do próprio modo aíEíli ao entcr-

tulo fazendo hum SermaóÇ como ramento,atéfcdarfimáiaílimora

linha cm coíiumc ) aos Religiofos folennidade das exéquias. E vcfti-

íobre a quel as palavras do pnmey- do cm veftes Sacerdotaes cantey

ro Capitulo dos Cantares , Stcus por minha própria boca as oraçcés

taberníiCulaCedar, ficutpelles Salo' coftumadas , & com citas mãos
moms em que a Eípofafe compara lancey terra [ fegundo he coítu»

às tendas do campo dos moradores me ] fobrc o corpo de quem tanto

do monte Cedar, & aos godome- amey, &tãodepréíra íc havia de
eis,com que Salamaõ armava feus converter nella. Choravão quan*

Paços , naô deyxando a dor entra tos me viâo , admirados de me não
nhavcl mover a lingua na forma verem chorar a mim, fendoaffim^

coílumada , nem podendo os olhos que não choraVão tanto pclp que
Kk ij partira

t
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partira da vida, como por laftima & quam brando na converfaçaó»

de mim j que perdendo-o , ficara Quem houve , que taô ncccíTario

nclla. Porque í.ãofey cu peyto de mcfoírc,oudcquemfuy eu iguaU

ferro, que dcyxàra de feconipadc- mente amado? Irmãos éramos no

ccr de mim, vendo que morro Ge* fangue , mas mais na Religião»

rardo , ficava eu ainda na vida. Có- Compadeccyvos
( affirn vivais ) de

mum foy a todos a perda , mas de- minha forre , pois tbíies teíiemu-

íigual a de cada hum, comparada nhãs deftas coufas que perdi. Sc

com a minha. He verdadç,que com era enfermo do corpo , elic me fuf-

todas as forças que pude ter da fé > tentava. Se fraco de coração , clle

rciiíii às do amor, trabalhando me animava. Se dcfcuydado,&nc-

( pofto que forcado ; por não fazer gligente.e Ic me avifava. Se impro

.

vãos extremos contra a difpoíição vidOp& efquecido^elle me admoef-

danatureza, & divida univerfal.» tava. Pois onde te me foílc, oii

rcíiíiindo ao coftumc da condição quem te me tirou de entre as mãos,
com que nafcemos,ao mandado do homem de mmha vontade , & cor»

mais poderofo, ao juizo do que he tado pela medida de meu coração ?

juíto cm todos os feus , ao caíligo E fc he verdade , que nos amamos
da mão terrível , & à vontade do vivendo , quem nos apartou na
próprio Deos. Pelo qual refpéyto morte f Oh triftiílimo apartamen.

alcancey de mim, náo largar rédeas to, & impofíivcl a outras forças

ao pranto , dcfde então atcgora'. à mcn res que as da morte .' Porque
conta de dobrada perturbação , ôc quando fora poífivel , que vivendo

uiíleza. Demodo>que fc foy em tu,medefamparàrasna vida? Mas
minha mão pôr ley às lagrimas dos be obra particular da morte eftc.

olhos , não o foy podella dar às ccmerofo apartamento. Quem hoiis

laftimas do coração : mas (" como vera , que naõ perdoara a taõ íuavc,

áiz a Efcritura) virão-fe dentro nó de amor como nos tinha uni.

cmmimpóí^osemigual balança a <ios ,renaô fora hum inimigo taõ

triíteza , & o filencio. Porém cãa cruel de todo género de brandura

o cu' ta dor lançou interiormente como a morte ? & bem morte , pois

profundas raizes, &fefez(como levando huma (ò alma, dcyxou
cu próprio entendo) tanto mais dous corpos fem vida. Porvcniu.

cruel, quanto menos lugar lhe dey ra naó foy morte para mim eflc

para fahir em publico. ConfeíTo apartaméto? Antes mais para mim,
que íou vencido , & importa fahir que para outrem , pois me deyxou
aos fentidos o que dentro n'alma huma vida mais triAe que amei*

padeço. ma morte, porque le eu vivo mor-
Say a pois aos olhos de meus R' rendo ,como podcrcy chamar a i(»

lhos , que como fabem a importan. to vida? Quanto mais brandamcuii

cia de meudamno > ouviràõ meu te ufár<is comigo , ó morte dura ^

pranto com fentimento , & ocon» privandome antes do ufoda vida,

folaràô com brandura. Muy bem que do fruto delia? porque ávida

íabcis^filhosmeus;quamjuítahe fem fruto, mais infofrivelhe que a

minha dor, & quanto para fentir mefma morte , & às arvores infru-

minha chaga. Não vos he occulta a <n:i feras fc lhe guardaô duas adver

.

fidelidade do companhcyro , que fidades taô grandes,como faô fogo,

me defamparou ncfta jornada, & ferro. E agora envejofa de meus
quam vigilante foy nos cuydados, trabalhos, deíterraítc de mim hun>

quam diligente para os trabalhos, intimo amigo, por cuja induílri^

/ rcful»



refultavadellcs( ícfoypoííivclre inaó taô liberal tanto dcíímcímo»
fultar) algCiproVcytoíorruto Me- & da floria de fcus cfcolhidos*

ihor roc íora por certo amantiílimo A4as cu por tua partida,em que cx-

Gcrardo > ficar privado da vida

,

trcmos he razaõ me veja? Oh
que de tua prcfcnça, pois eras a quanto dcícjorabcr^qucpcnfamen-

mcus eíiudos incitador felicito, tos te occorrcm dcííe teu querido^
ajudadortíel , & examinador avi- que dcyxaík vacillando entre pc-

fadiflimo. Pari que foy [ me dize
] noíos cuydados deíamparado de

amarmonos com tanto cxceffo , fe ti, q uc eras o bordaô de minha fra-

nos havíamos de perder de viila quczaifehe licito ter lembrança de
hum ao outro f Dura Icy da natu* afjflidoSjaquelle^ qucmcttictono
reza foy para nôs eíU: mas o rcvéz profundo pego de gloria , cftà to-
da fortuna mais cahio fobre mim , do tranfportado no abifmo iníini-

que fobre ti. Porque tu irmaó to da eterna bcmaventurança.Pofr
amantiífimo > fc pcrdcílc os que íivcl heporccrtOjqucfcmeconhc-
amavaiíachalleoutrosquemaiste ceíte em quanto vivo na carne, me
amaõ : mas a mim que outra confo. dcfconheças agora^porque entran-

laçaó me fica , tendo perdido hum do no lugar onde fe vem claraméte

fódcfcanfoque tinha? Agradável asOmnipotenciasdeDços,poftas
foy a cada hum de nós a companhia de parte minhas lembranças , as
da vida , pela conformidade dos terás fomente do que fe deve à
coflumcs: mas o golpe da partida grandeza de fua juítiça. Todavia
fó fez íínakcm minha alma* Com* naõ deyxo de faber , que os que fe

mum foy ocontentamcnto,& a tri- chegaó a Dcos^fe unem efpirituaU

fteza fò minha* Por mimpaííouo mente com elle^ òc de certo modp
Ímpeto da tribuIaçaôA a indigna* fe transformaó todos em hum Di«
çaô docartigo fó em meu coração vino amor, nem podem fcntir , nem
achou rcpoufo A ambos nos era entender cm outra coufa,fcnaó no
agradável a prefença de cada hum , próprio Dcos , porque huma alma
alegre a communicaçaó >& o prati- chca de Deos , fó em Deos fc re-

carfuavcj& de todos cites contcn- íolveíeuíentido,& entendimento;
tamentiiS te fica a gloria deos mu» &comoDeoshe caridade, quanto
dares em outros aventajados, &a hum hc mais unido com cllc, tanto

mimofcntimentodcos ter perdi, he maischeyode amor. Efe me
do* E certo í que com a mudança diíTerdes que Deos he impaflivel^

dosraesfc adquire famofa íatisfa* concedcllo-heyfacilméteimasnjô

çaõ, porque quanto intercífe de quefejaincompafl)vel;poishepro-

goíios y 5c quanto numero de bens pncdadc fua^perdoar delidlos com
perdcík cm me pcrderes>(irmaõ de enchentes de mifericordia

j por on-
minhas entranhas) tanto cobraíte de a ti que vives unido com o Au»
napreíençadcteu Chrifto,queíc thor de mifericordia > ainda que
te guardava em lugar decouíataõ ifento de mifcria > convém fer mi-
pouca,como cu Nem fentiràs a fericordiofo 5 & fe eílàs livre de
perda de minha vifta, gozando já padecer trabalhos, naõ he bem o
de huma taõ differcnte, comohe íejasde tecompidecerdosmcus,

a dcíTes Coros Angélicos , em cuja porque fc íe mudou cm ti a ordem
companhia vives. Nem te poderás dcamar,naôfe diminuhio aobri.

qucyxar deitas apparcncias de rou- gaçaôdoamor; nemporce vcíti.

: bo , que a morte te íez de noíTa vií- res da gloria do próprio Dcos , he

ta , communicandote Dcos com bem que fiques nu de meus cuyda-

Kk iij dos



dos>poisdlc mcfmo os naô per- que aqucllc qucprimcyro encon?

de>dcqueni toscltàpedinjo. Que trava com Gcr.rdo , tarde ou

'f6 l^c V: rdade, que com a vida ley- nunca pcrgunt?.V;í por mim; & por

5caílc a fraqueza humana, naõ dty • naõ haver quem perrurbaílc miiiha

X.fte todavia o amrr , que tem ícu quietação comaígumu viíica pou-

âírencon'âlma,oqual nunca íe apar- cocfpcrada ^ íc ofícrccia cllc pri«-

tadcllaj&aílímheímpoíTivcl per- mcyro.

dcrcs^mcaigumtcn po da kmbrá- Sâhia ao encontro a quem me
5â. Parece aicqtjc vejo, & quaíi bufcava , & aos que per íi naò po>

-Guçpa meu amado irmaõ^ dizen- dia dcfpachar, trazia a íaliar co>

dome , que mai^ facilmente íe vc« niigo, deípcdindo aos mais cona

rácfquccimeniíoda mây pára o íi- fua natural brandura. Oh varaô

lho qUe trouxe em fuás entranhas, -prudente, ó fiel amigo > que eor;-

-qucnellc para comigo. Nem ifto reípondendo com a cbri^içaóde

mcdcfdào rò que trago no cora amizade^ nunca faítaíic humpon-
çaõ,poisíabcs o lugar onde fíquey, toàslcys da caridade Euangclica/

ondevivo, Ôcondc me deyxafte. Quem fe partio algum a hora dellc

& que naô ha quem me dè a maõ com as mãos vazias f Se erà pobre,

;cm meus trabalhos, A qualquer cnriquecia-o com efmolas; Ic rico,

Novidade que íobrcvem latiç > [ co hia-o muy to mais de bons confc.

mo coftumava] os olhos ao meu lhos. Nem bufcava defcanfo pro

íGerardo, &naõ o alcanço de vif- prio^aqucUcquc le entregava aos

ita. Ay pf uco ve-nturofo, que cntaó trabalhos, por me iivpar a mim deli-

fcrcncvaon.eusfufpiros,comodc les
,
porque íegundo era humilde^,

t;homem pcílo cm terrível deíam- cípiravamayorproveyto de minha

"p^roICornquem meaconfclharey quietarão, que da íua. Algumas

mos caíos árduos? de qutmmefia- vezes, rod. via , me pedia queoe^
rcy nosadveríos?quemf pportaià cuíaííe

, preterindo outros mais

opezodemcus trabalhos, & me accommcdadcs para o fcu cartão,

apartsràdosperig' s t Porventura Mas onde íe dcfcubrir.aô cílesí*

raõ craô os oihos de Gerardo Naó foy homem que por appctitc

aque Ics, per quem fc guiavaó ambiciofo íe dcyxaífc confirmar

n)euspaí^o^? Naó era o peyto de nocargoquetinhii,masfópcrhuni

Gcrard< oluaarondefeviaõmeus zelo puro de caridade, E deyxa-lc

vcuydados mais claramente que no bera ver , pois trabalhando mais

^meu próprio? onde accorriaô mais que todos, galiava com íigo menos

inteyramente , & onde cauíavaó que nenhum ^ & acodindoaosou-

fncncsquictaçaôíNaô era aquella troscomas couf s neccíTarias, íó

tua fuí^ve , & elegante lingua , a nas íuas havia falta , como eraó co *

' que Ubcrtava ordinariamente a mi- mcr . & vcí^ir ,& outras coufas íc

: fiba de praticas fecularcs, & me mclhantcs.li finalmente íe vé nas

deyxava entregar ao defejado íi- palavras qus fallou , conhecendo

lencio ? Tinhalhe o Senhor concc* chegar-fdhe a hora de fcu traníito

didohuma pratica p udentiííima, quando diíic : Bemíabeis vós meu
& huma prudência , com que fabia Deos , que íemprc dclcjcy quanto

os rempos accommodados para fal- tm mim ícy de alcanç r algum tem

.

lar, &aUim com as fuás prudentes .po de rcpouío,para entender comi-
repoftas, & com a graça que o Ceo go , & tratar lómente ccmvofco.
lhcíommunicàra,detal modo ia- Mas imp^diraô-mc cita vontade

tisfazia aos nacuracs,ôc eftranhos> voíTo temor , & goílo de meus ir-

tw-^ mãos.
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^ãos, O défe)odc obedecer, & fo- para eníinar, partirmc com noVíi

bretudo o cntranhavci amor de doutrinarNem tenho a grande ma-
mcu Abbade , & irmaô» Aííim foy ravilha íucce Jer iíto comigo^pois
fcfT. falta ; & íe algum fruto reíuí- muytos homens tamofos em lctra$

touemoScnhordemcuscftudcs, tcftiíicaô terlhc acontecido pQin

a ti fc devem [ irmaõ meu ] as gra- cile o mcfmo cafo.

çasdcllc, & a ti as deu, do que Naõ aprendeo muytas letras

>

aprovcvtcy em mim , & mdhorey mas teve hum fublime entendime -

nos outros. Tu andavas occupado^ to , que ícy o inventor delias, com
& eu defcançado : com ícmclhante o rsyo do Éípirito Santo , que lho

beneficio, tinha lugar de me apro- clarificou. Nem foy íó grande nas

vcy tar a mim propriojou de me dar coufas grandes , mas nas pequenas
todo á contemplação dos Divinos grandifíimo. Qum experto foy
^yftcriosjoufinalmêtcdccuydar (porque venhamos acxemplosj
com notável fruto na doutrina de cm todo o género de Architcdtu»

jncus fJhos. Mas como eftanaô ra;na agricultura dos campos ,nO
quietas 3s potencias interiores, fa- plaritar de jardins, em fabricas

bcndo as cxtcr ores que vos ti. squcdudos, & em rodas as mais
nhaô por minha maõ dircyta , por Artes de re rullicai Qual foy ncítc

lume dos meus olhos, por lingua^ gcnerode coufas aquel Ia, cuja pcr^

& coração meu ? & maõ tal, que fcyçaõnaôalcançaíTe o entendime?
nunca íe dcyxru vencer de rraba- to de Gerardo ? Aos Meílres de
lhos , coração cheyo de íabcdoria

,

carpentaria,pcdrariaiaos Lavrado*
O^hos fimpliciíTimos, Imgua que rcs da terra, aos Pumareyros dos
fempre falou verdade, cm quem jardins,& aos que em qualquer ge-
fe verificou o que diz a Efcritura: nero de coftura trabalhavaõ em íer»

A boi a do juíto coníidcra ss cou- viço da Caía , dava tão acertadas

fas coH) íabedoria,6i dahi nafce fal* traças , como fe fora Mcftre de ca-

lar íua língua palavras juftifícadas. da hum dos oíScios : & fendo por
Mas para que me detenho em o lou- voto commum julgado por muy fa.

var nas coufas exteriores, coir.o bo em tudo, íó cm ícus olhoso
ít Gtrardo fora ignorante á^s in- naó pode nunca fer. E oxalá, que
tenores , i& lotalrrcntc privado 2 muytosmaisque acllenaótoquc

dos dons cfpirituaes. Bem fabcm aqucíla maldição de Ifaias; Ay de
aqucUfs que íaôcipintuaes, &o vos-outros,queíó em voflbs olhos

quízeraô conhecer como tal ,co» pareceis fabios/ Aosqueoouvi-
ino todas fuás palavras chcyravaõ rãofallo> & que fabcmmais, &
a íuavidade de efpirito Sabem feus mayorcs coufas das que digo j mas
companhcyros,quama hcyoscraô perdoo a outras muytas, porna5
-léus coftumcs da ccmmunicaçaó parecer que mas traz à memoria o
do corpo, &quam regulados pe parcntc(co,& irmandade que com
lo fervor do espirito. Quem mais cllc tenho. Ifto íó direy fcgura-

auíiero que ellc na obícrvancia da mente , que cm todas as coufas me
diíciplina Regular? Quem mais íc foy proveytofo mais que todas as

vero cm caítigar ícu corpo ? Quem da vida. Proveytofo nas grandes,

mais elevado , & fublime na con. & pequenas , nas publicas, & íc-

: rcmplaçaó ? Quem mais fubtil no cretas , interior, & exteriormente;

tratar das couías? Quantas vezes por onde com razaó pendia todo

me aconteceo praticando com cile, daquelle, quemeeratudo, & to-

aprenderp que naõ íabia , & vindo mando fobrc fi o trabalho, me dcy-

xava
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xava fò o nome , & honra de fupc certo he ,
que pela mefma porta lhe

nor. EutinhaonomcdcAbbadc, vcyoacilcavid ,&amímamortc,

& cllc os cuydados do governo, porque aquclla me matou a mim,

Com razaó pois defcançcu meu ef. quejá naõ vivo, & naõ a cUe, a

piritonaquelle, por mtyodocjual quem ferviodefono, pormeyoda

me era licito deícanfar cm o Sc. qualrepouía em o Senhor.

nhor de todos os ncg' cios : pregar
^

: ^
com mais liberdade, & contemplar

com toda a quietação. Por ti [ir- CAPITULO IV.

maõamant flimo] tinha ocnicndi.

mento quieto j& a quietação fcgu* Efn que noffo Padre S00 Bernard»

ra, as palavras mais cfticâzes, a ora- profegue o pranto de feu trmao

çaômais frudifcra, a liçaò mais Sao Gerardo compalavras fenti^

frequente, & o delejo mais atervo* dijjimas.

rado. Ay de mim , que juntamente
^

com tua prcfença fc me roubarão O Ahi pois/ahi lagrimas minhas,

todas cilas coufas, todos meus Jj que tanto tempo ha defejais

contentamentos,& defcanfosfe me dia licença. Sahi , que o próprio,

partirão comtigo. Jàfobrcvemos que detinha voíTas correntes, vos

cu ydados, jà me combatem molcf» manda que fayais com liberdade.

tias por mil partes. Abraô-fc as veas defte mifcravel

Achàraô-mcas angufíias rude cérebro, & brotem pelos o'hos

todo íoccorro,porque lhe fiqucyfó fontes de agua , p?ra ver fc baílaô

nas mãos depois de feres partido : cilas enchentes a lavar a fealdade

& aflim me importa com lagrimas das culpas,por onde mereciaó fcvc-

íufteniarfobremimcfteinfofrivcl rocaftigo. fe fatisfazcndc-íe de

pczo,o qual me convém deyxarpu meus erres , porventura merece

irorrtr dcbayxodelle,poistuque rcy fer confoladoj naô apertando

fuftentavas a ma\ or parte, lhe fur. todavia as rédeas ao pranto , por-

taítc o corpo. Quem me dera po. que fó áquciles que choraõ, fe pro-

dcr morrer logo, que te levou a metteconfolaçaó.Portãtoaccom-

morte? naõ em teu lugar, que iíTo mode-fecom minha dor todo o ho»
fora quererte roubar a gloria , que mem Rcligiofo, & os que vivem íe •

hoje gozas j mas também viver de- gundo o cfpirito , fopportcm * om
pois de ti , hc deyxarme a braços brandura a trifleza de meu pranto;

com anguílias,& trabalhos. Vivi- julgando-o, naõ tanto por coufa

rey,cm quanto me durar a vida,cm naícida de colfume , como por ef-

deíconíolaçaõ , & trifleza , & meu feyto da brandura , & aíleyçaõna*

gofto mais certo fcrá affligirme tural. Cada dia vemos chorar aos

com dcfgoftos. N aõ me pcrdoarey mortaes feus mortos com cxceíTos

a mim próprio , para ajudar no que de lagrimas^que redundaõ em pou •

cm mim for, á maõ ft^vera do Se. cofruro, nos quacs eu naõ condeno
nhor Dcos , quefcm duvida fe ef- tanto o amor natural, que os prO"

tendco fobre mim. A mim tocou voca, fendo r guiado pela razaõ
j

por certo , & fobre mim deu o gol. como a caufa donde lhes nafce a de-

pe,& naô íobrc aquelle que cha. maíia. Porque hum hcpr* pricdadc

mou à fua gloria. Levou a ele , & natural , & a perturbação penada
m.tou-me a mim, que mal|fepóde primeyra culpa > & a outra além de
chamar morto aquelle que Joy ler defatino, chega a merecer no»
tranfplantado em melhor vid^. O medcpcccado* Aílim q no pranto

dos
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dos tacs (fc me náó engano]) todos les de quem dizia: Caftiguey-os,&

oscxtreoiósfaõ pelos damnos do naó moliráraõ fcnti mento* Con».
corpo j &peío naufrágio da vida fcífadovos cenho minha fraqueza,

prefcnte ; & pelos que de cal modo & naô ncguey o amor que ma caui^'

choraõ, fe podia chorar com ma s fa :5c fc alguém Ihcpuzernomcdc
cauía. Porvencuraíoueudonuine- carnal, taó facilmente lhe confef-

rodeíics? Noamor, &cíleytona- fareyquehe humano, como con*
tural naô fou muy deíTcmelhancc, fcíTar que (ou homem: & fe cila

mas na c. ufa, & intenção muy dif- confiíTaô naó bafta , nem lhe nega

.

fercnte, porque me naô queyxc de rey que de carne , porque eu delia

perder bens annexos às coufás da fou comporto , vendido debayxo
terra ; mas íó nas que tocaô a Deos das leys do peccado , obrigado às

ííntorcubaríe-me de entre as mãos damorte,& lugeyto a penas, íc
hum foccorrofideliílimo, & hum trabalhos. Conf^íTo que naô fou
coni cl hofal ubérrimo. Por Gerar- infeníivel para os trabalhos, nem
do choro > Gerardo he a cauía de deyxo de temer minha morte, &
meu pra itOjirmaõ no fangue,cohi« daquclles quebem quero. Meu era

píanhtyro na vida , & hum comigo Gerardo, &: bem meu , íem duvida.

no efpincO' Unio-fe minha alma Ecomòô naõ fetia, quem me era

cõm a lua , & mais o amor , que o irmaõ no fangue,filho na profíílaõ,

parentcfco fez d'ambas huma fó paynocuydado,çompanheyrono
còufa. Verdade he , que na6 faltou cfpirito , & intimo no amor ? Eftc

a correrpondencia do fangue ncfta fe apartou de mim ; íintoo quanto

'

uniaô , mas mayor parte tevcnel- fe pôdcfencir, & vivo laílimado'

la a companhia do efpiriío, acon- quam gravemente pôde fer. Perdo-

fonancia das vontades , & a con» aymc filhos mcusj antes fe fois'

formidade dos coítumeSi vivendo meus filhos, compadeceyvos dar*

pois ambos dchum fó coração , & laflimi paternaliCompadeceycom-'

cjehumaalma , àfua, que pelo íer padeceyvos comigo, ao menos vós
eira minha, atraveçou hum cruel que tendes nome de meus amigos'^'^

golpe , & dividindo-a pelo meyo

,

& que vedes mais ao perto o íeve-''^

pozhumaparcena bemavcnturan- ro ca (ligo que recebi da maó dò'*

ça , & a outra defamparou na terra. Deos por meus peccados. Fcrioií-

Eueufouaquclle mif ravel , ame- me com a vara de fua indignação,

tadcque fiquey na terra dividida & ainda que o caítigofoíTe igual a

de fua melhor parte.E haverá quem meus deméritos , foy todavia dcfe

eíiranhe meu pranto ? Arrancarão • igual à fraqueza de minhas forças,

meãs entranhas, & haverá quem Haverá algum porvcntura,quejuL;'

me qucyra prohibir o íentimento? gue por íofrivcl poder eu confer-

Sinto, fmto, & he-me forçado fen- var a vida , naó eftando Gerardo

tir , a inda que naõ qucyra, porque nclla ^ íenaõ for alguém , a cujano.*

nem tenho a dureza das pedras , ticia naó vieífe o exccflivo amor^*

nemfoucompoftode bronze, fin. com que o amava? Nem ciiydeis,'

to, & calo, porque me doe com que contradigo neftas palavras às

huma dor taô efficaz , que nunca daquelle , que em rodas he fantif •

fc me aparta da lembrança,& a naó fimo , nem reprehendo o premio

o fcncir deflc modo , me pudera que cada hum de nôs recebeo con-

arguir de infcnfivel , & obítinado forme feus merecimentos , pois

aquellequemedeu cfte fentiméto clle recebeo a gloria quefe lhe de-

por caítigo , como arguhio áqucb via^& eu a pena que merecia. Pois'*

'. havcráj
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haverá no mundo que o fcntimen. & triunfar da própria mortef On»
to da pena me provoque a rjeprs- de cítavaô ,ó morte ,tuas antigas

hendccafcntcnçaíNaó porccrto, vitorias? onde aquclla fétainven-

porqucfco fcntimcntohcnatural, civel.^jànaó féta mortífera , mas
arcprchtníaô fora impia. Huma- dcfçanço. Jà os homens morrem,

n^hc^,^ ncceíTariomoftrar vários cantando, & cantaô morrendo,

cffeytos para coin amigos, cu de Fazcm-te fcrvir em feftas, fendo,

cpqtcntamentq, quando cíiaó prc- mãy da própria triíkza.Tomaõ-tc

fciítcs , ou de trjítcza , fe ha entre por. meyo de gloria^tendo inimiza-

^ícs.àufcncia: haôheociofaacon- descomella. Serves deporta do
vcrfaçaõ famiiiar;particularmente Reyno, fendo-o atégoradolnfer-

cntrc amigos , & o toque onde le no , èc de cova de perdidos , es tor^

inòííraõ os efteytos , que amor faz nada meníageyra de falvaçaô , & r
entre os preíentcs , íaõ os temores todos eftes cíFeytos te faz dobrar

cíâaufencia, & a entranhavcl dor o braço de hum homem peccador,

dos que feapartaô. Choro fobre ti pagando juíiiflimamente a temera-

(^Gerardo amantiOimo ) naõ por riaauradiadeufurparinjuftamen

haver caula de fer chorado, mas teòTenhorio, fobre ohomem mais

porqueme foftc roubado, & por- jufto , & innocente que todos.
'j

ventura fora melhor chorar, (obre Marta.cftAs morte , caçada no pro-

,

njilm próprio , que bebo efté amar- pirio jfnáol , que tragaíte fem ad-

golo c. hz , ^ tó ípbre mím , pois vertencia , do qual he aquelia voz
cu fomente ò goíiò , fem t.u nelle do Profeta : Oh morte, eu o íercy

lipf4;s çt^rtc* A minvfó ficouo"fenti- tua'^ & ao Inferno hum bocado de
mchiáda dor , que coftuma repar- maliíljma digcfíaò. Oprimida com
tír-íe «ntrc os que verdadeyra* cíle anzol, ao tempo que os fieis

mente feamaô,qUândo algum tem* paíTaó pelo mcyo de teus denreç,,

pò fe perdem. Oxalá te naô perde lhes concedes hu caminho taò lar*

ra,mas íò te mandara diante. Bl pra - go , como concente para chegarem
zaaDeoS) que cedo, ou tarde me a outra mais alegre vida* Naõ te tc«'

veja pofto a caminho , para te fe- me Gerardo , naõ , ó figura em-
guir neíte, que jitens caminhado

;

mafcarada ; por meyo de tua gar-

prque naõ tenho duvida , que ca- ganta paífou Gerardo para a bem-
miiihâilc para aqueiles, que no me* aventurança, naó fomente feguro >

yO da ultima noyte de tua vida

,

mas cantando em final de alegria,

convidavas a louvar a Deos.quan- E como cu chcgafie aos últimos

dó com rofto , & voz alegre ( naõ veríos do Piaimo
, que elle conclu»

fem admiração dos prcíentes ^ hio com alegre voz em minha pre*

canraíic aquillo de David : Louj fença apondo os olhos noCeo , dif-

vayao Senhor das alturas,louvai-o fe;

nçíTcs altos montes da gloria. Jà Padre , em voflTas mãos enco'
no pino da meya noyte ( irmaô de mendomeuefpirito; & repetindo
minhas entranhas ) vias a manhãa huma , & muy tas vezes as mefmas
clara, & a royte convertida em fer- palavras , pondo-os em mim com
mofo dia

i de modo^qucorefplan. rofto íilegrc dilTc: Quam grande Hg
dordaquella noyte foy vefporade a mifencordu de Deos em querer
teus contentamentos. Fuy eu cha • fer pay dos homens,& quam excef

•

madopara fer teílemunha de taó íivahe a gloria dos homens, emfc
milagrofa novidade, como era ver remfiihos,&herdeyrosde Dcos/E
hum homem alegrar-fc morrendo

,

bem diziaj porque lendo filhos, nc-

ceifaria •
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ceffariamenrc ícraô herdcyros.De* amo cxceflivamcntc. E naô haj*

íla maneyra cantava aquclle por quem me vàámaó, dizendo, cjuC*

quem cu choro, fobrc c^iwl , con- naõhe juftoaffligirmedcftcmodojf

fcíío, qucfe me converte o choro pois orando Samuel por caufa do
€m canto todas as vezes que pondo Rcy injufto, & o piedoío David
0% olhos cm lua gloria , me cfque- por rcfpcy to do filho parricida , fa-1

ço de minha própria defavcntura

:

tisíizeraó também com lagrimas

mas faz-me tornar a mim a própria ao que o amor natural lhe pedia ,

dor que me laítima ; & a anguílía (em com ifto afrontarem a fé ,nein

que me aperta o coraçaõ>de tal mO' ferem condenados ante os olhos de
do defvia o penfamento daquella Deos.Abfalaõ(diziioSantoílcy

fcrena vifta, como íe me cfpcrtàra David) filho meu , ay filho meu
dehum íuaviflimo fono.Querolo. Abíalaóí pois mais que Abfalaôhc
gochorar íobrc mim, pois íobrc el- eíte por quem eu choro. E o Salva*

le )à a razaó mo prohibe , porq fem dor do mundo vendo a Cidade de
duvida entendo nos diííerai haven- jcrufalem com feus olhos , & co«

do mcyo de nos fallar. Naó choreis nhecendo fua dcftruiçaõ , chorou

íobre mim , mas fobre vós, que me fcntidiflimamente ícbrc ella ; & cu

chorais. Chorou David com fobe- vendo prefentc minha dcíiruiçaõ >

ja razaõ fobre o filho parricida , a quereis que naó moíire fcntimen-

quem via impoílibilitada a fahida tof quereis que me naõ doa huiiia

das entranhas da morte ^ com o chaga taõ grande, 6c aberta de caõ

grave pezo de fua culpa. Chorava pouco f Chrifto chorou compadc-

íobrebaul,&Jonathas,decujare- ccndp-fc , & cu naõ me oufarey

furrcyçaó defefperava , tanto que quey^ar, fendo o que padeço? E
huma vez os vio entregues na maõ fas ainda por minha parte ver,

da morte :ôc naõ quero niílo dizer que na fepultura de Laziro nem
que deyxàraó de rcfurgir no uUi- rcprchendco os q choravaõ , nem
mo dia, mas que naò reíurgiraõ lhes cíiranhou fcu pranto , antes

pura melhor vida ;& ferefurgirem acompanhou com lagrimas pro-

vivos, fera, para que vivendo mor- prias > as q via derramar. M )ílra-o

raô com mais cruel género de mor- cia"âmcnte o Euangelho quando
te.aindaque dcjonathas íe pode i,cr diz^que chorou também Jefus.Fo*

algum ucncro de cípcrança. Porém raó por certo aquellas lagrimas

a mim dado que me falre a própria teítemunhas da natureza humana ,

razaõ de chorar ^ naõ choro tam- & naõ indicios de pouca confiança:

bem fem alguma. Choro pnmey ra- & para prova difto fe levantou lo»

mente pe' a dor de minha própria goda fepultura vivo o morto, por

chaga,& perda comum deite Con- quem chorava ^porque naõ cuyde

vento. Choro além difto as ne- alguém, qcahe em prejuizo da féj

ceffidades dos pobres , que em Ge- a brandura de quem moftra fenti-

rardo perderão pay, & amparo, mento. Nada menos meu pranto.

Choro também fobre o eílado uni- dado que feja claro indicio dcfra*

verfal de noíraprofiíTa5,&Ordem queza humana, nem por iíFo fica

Ciítercienfc, quedeteu zelo, & fcndg final de infidelidade: nem
raro exemplo [ ó querido Gerar- por chorar ,vcndome ferido, con-

do ] recebia famoía reputação, deno quem me ferio > mas provo-

Chorofinalmcnte , íenaõ fobre ti

,

co-o com minhas lagrimas a pie-

ao menos poramordeti.Daquime dade,&trabalho por abrandar fua

naíce eíla tcrrivel afíliçao
) porque indignação i donde fc cm minhas

palavras
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palavras ouvirdes bftimas , naõ íufpiros , diíTc: Senhor, daymc

ouvireis todavia murmuraçocns. trègoasatè noíTi remada, ôc de.

Porventura em quanto tenho falia- pois de o entregara ícus amigos,

do , naó viftes hum famofo ado de lcvay-0;,íe fois lervido , & ceííaráó

juftiça ? pois na execução de huma minhas queixas.Ouviíicíme [Deos

fóferitença, fedeu caliigo4ecul- da minha a'ma ] convaleceo no

pas,& coroa de merecin^ntos ? E mtfmo inílantcconcluimos a obra

accrefcentomais, que huma cou- q foflcs ferv-do encomendamos;

fa, & outra fez divinamente o Se- rornamonos cõ alegria car.egados

nhor , que he brando,& íeveroem do belio fruto da paz : & dado qeu

fcus juízos , & affim vos cantarey me efqucccffe totalmcnre do con-

( Deosda minha alma ) íeveridadc trato qtinhamos fcyío,na6 vosef^

& mifericordia : cantarvos-hey a quectítcsvés.Corromedcftcsfuf.

mifcncordia que uíaftcs c m voíTo piros,que me argucm de mào guar-

fervo Gerardo , & o fevero caftigo dador da palavra
, que vos dey. Pa

.

que nós padecemos ; em huma def- ra que he mais ? tornaftcs a pedir o

tas obras vos louvaremos a bonda- cmpreftim,o:]evalies o que era vof-

de ,& na outra a juftiça. Porventu^ íb. Mandaómc as lagrimas pôr fi^

ra ficáraó os louvores íó para a Icncio às palavras , & vôs Senhor
,

brandur;«?Naôporcerto,quetam* íede fervido de lho pôr a cilas. |

bem ajuíliça merece os íeusijufto -^ '-
'-

fois Senhor , & naó ha faljencia cm
voíTajuftiçj: vóstJosdéíies.aGe- CAPITULO V.
raído «& vós o tornaftes a levar* ,&
ainda que fintámos fernos levado , Da lidi , & (ofitimes de Santa Um»
nem por ifto nos efquecemos , que heli na , irmaa de nojfo Padre Saí

fe nos deu para vos darmos graças Bernardo , & defua maravilho/à

do tempo que o merecemos ter em converfao*

noíTa companhia ^ na qual em tanto

fomente o quizemos j em quanto T? Ntre os filhos doCoadeT^-
^^^nj^^j^

naóconveyo partir-íe. Lcmbrame T^^celhm, que por todos foraó musAb*

muy bem ( Senhor ) do corkccrto íctCynafceo no quarto lugar, logo i^^siibi.

que fiz comvofco , & da miíericcr- depois de noíTo Padre Saò Bernar- ^rit^^tx

dia que ufafles comigo , para mais do ;, huma filha , a que puzcraõ no- "'líui

juílifícaçaô de voífa palavra , & vi» me U mbclina , & como nunca teve
^*''***

toria de voíía fentença. Eftando outra fcmca , & a natureza rcpar»

nós o anno paíTado na Cidade de tio com ella liberalmente os dons,

Viterbo em negócios da Igreja , & graças naturaes, era o mimo,&
adoeccoelle, & engravecendo-íe a recreação do Conde, &nellatínhi
enfermidade cada vez mais, em poílasmiíefperançasdcgoílo,quc

forma ^ qucoexceíTodellamoílra* Ihenaôlahiraó falfas. Era Umbc-
va claros indicios do fim da vida , Una ( como diz o Venerável Pedro
fofrcndo eu mal deyxar ocompa- prior de julcy , que avio, & con.
nhcyro ( &:tal companheyro) de feílou maytas vezes } grande de
m.inha peregrinação em terra alhca corpo , com huma proporção, &
fem o tornar a entregar aos que o correípndenciaconvenienti/fima.

fiàraôde mim, de quem era geral. O rolto branco como fino alabaf-

mcnte amado, por íer elle de fcu troj^: corado em lugares decentes,

natural amável ,& brando , tor- com humacorviva,& natural, que
nandome à oração com lagrimas, 6c nunca íc ihe tirou com a força dos

jejuns
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jejuns , & abíiinencias , mas de ca* írmâõ;& noífo Padre Saô Bernardo
da V€z a tinha mais clara^ ccmo feu lhe cíiranhava a occupaçaõ , incitá-

irmaõ Saô Bernardo, aquém foy do-aaierc. ufaiefpintuaes.&pro-

cmtudomuy fcmelhantc, aflimna veytofas para a alma^ refpondia-

cor c^o.s olhos verdes, na perfey- lhe com íua^raça natural,qncnhíía
ça6 do roíio,& partes delle , Cí mo liçaõ íc perdia no juizo » de quem
no cabeliO, que tinha louro, &fcr. fe fabia aproveyrar dcIJa j &que
mofo A eíhsperfeyçoens todas, guardava as liçoens cípirituacs^pa-

que a natureza lhe ccmmunicára, ra quando Deos aencheíTc de feu
feajuntavaócutras adquiridas por elpiriro. Defte modo vivia a nobre
íuaindufíria;Com que ficavaó mais Umbclina em íua primeyra idade

'

ennobrecidas, comocraaliçaôda íem pcnfamenios da grande mu-
Iingua Latina , cm que foy fuífici- àsinçsi , que o Senhor ncíla havia de
cntcmcntceníinada, & afuavida- fazcr,quandofcus irmãos guiados

de da muílca , que ftmbe quanto por noíTo Padre Saõ Bernardo fe

convinha^ajudando-a muyto a boa vieraô defpedir delia, & do mun.
voz que tinha naturaljpara até nef- do, com propoíito de fe irem fc»

ta parte parecer irmãa de noíTo Pa- pukar nos montes ât Cifter, onde
dre Saô Bernardo , que foy excel- por exercício continuo de peniten-

Jente muíico. Nos coftumes era cia aicançaífem o premio da bem.
hum V ivo retrato da CondcíTa fua avcnrurãça. Naõ fe pôde encarecer

mãy : muy zclofa dascoufas da fé, o fentimcntoda irmãa, quando vio
amipa da paz, inclinada à miferi- na partida o pay , & irmãos cu- ^

ccrdia, larga de condição para cf- bertos de lagrimas,& mil efpcran-

rnolas , & compaílíva com os atfli. ças de honra cortadas com aquella

ítos. Foy intima arnica de N.Pa. mudança. Abraçava-os a todos ,

dre Sa5 Bernardo, aííim por nafcer chorava com cada hum delles , &
depois delle, & ferem pouco mais quando veyoa N. P.S.Bernardo,

a

vclnos hum queo outro, como pc- quem amava mais cordialméteque

]a femelh nça que ambos tinhíió
,

aos outros,coma voz impedida dc
tanto nis apparencias exteriores, lagrimas, &íufpiros,lhedi{re:

como His ccndiçoens , Ôr íuavida- Mal cuydey, querido irmaõ,que

de de coíiuines^& air.daque depois fe acabaíTc cm taó laftimofa partida

de grandes naô levaííem ambos a hum amor que tanto vos merecia:

meíma ordem de vida, porque o mas jà vejo que me cnganey em
Santo queria andar cm tudo pouco cuydar que mo tinheis igual , pois

conforme com as vaidades do acabais comvoíco dcyxarme au.

mundo, & Umbclina como con- fente de vós,& porque vos naõpof-

vinha a feu eítado, nunca todavia fa arguir de ingrato com as moltras

deyxoudc haver entre ellcs aquel- do que vos quero , fugifme para

le natural amor, que fempre fcti- lugar , onde tenho liberdade de
veraó. Morrendo a Santa CondcíTa vos chorar, & naô de vos íc«

Alcfh fua mãy , ficou ella com o go- guir ; & de tal modo fazeis a jor-

vern0;& pezo da Ca a,no qual deu nada , que paraos olhos naõ terem

taô maravilhoío exemplo de avifo, com que alegrar o coração , me Ic-

& prudencia,que fe naó achava fal. vais os irmãos todos , deyxando-

ta cm coufa alguma do tempo paf. me como arvore cm defcrto oíFere-

fado Qoandofuamãy vivia^occu- cida aos contraíres do mundo: njas

pava o mais do tempo em ler livros aílim he bem , & aíTirn o quero, que

dc hiítonasjôc quando feu querido Icvandomc vós a alma , nag ha para
"^ LI que
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que fique recreação ao corpo, coílumava-, porque tendo diante

N cm quero ouvir de vós que dty- dosoihos oi»ovocíhdocmqucjà
xaísavoíía comigo, que mal dey- dcierininava paíTar a vida, & vendo

xará b mais , quem me naõ concede q ícus inr.ãoh a fizeraô Senhora de

o menos. Paíuvos irn;aumeu, jà todaa Caíadopày.quiz íuppnrcm

que â partida htíforçoía, & a troco íijquai.tocUes faltarão para cora o

dos cxccílos do amor que mede» muisdo.

veis , tendelàntííes dcicrtcslcm- Accrefcentava-feaiíloogrande

branca de qucmdeyxaisempovv a- amor que ícu mando ihc rinha, a

domais ermo do que hcoquc is quem tudo parecia pou.o paraga-

bufcarjquea falta de voíTa viftame ftar cm galas , & dcieníadimentos

fará tudo taò íblitario , como 6ca Icus. Vivendo ncíia pompa, & fau

cíia Caía. i^o mundano , pouco lembrada da

Ditas tfías palavras ,& outras, cftranha penitencia ^ em que feus

que a dor lhe íazia ;ançar do pcy to, irmãos gaíiavaó a vida , fuccedeo

fe dcfpcdio dos irmãos , ticando a vinda de noíTo Padre Saõ Bcrnar

«

cmc ntinuatnfteza, porque além doa fundar o Mcílcyro de Clara

damuytaqucG|lalcntia, adopay, vai, donde fua fama começou a cn-

qucfó nella tinha fuaconfolaçaõja chero Reyno de França. Edelcjan-

laílimava fobre tudo, & íc algum doUmbelinadcoveraelle ,& aos

a ivioiinhâôhum & outro, era íó mais irmãos , alcançou licença de

de Vivardo íçu irmaõ , menino de fcu marido para fazer efta jornada

,

pouca idade,cGHnavjíia do qual en- na qual foy com tanto íauflo, &
ganava a falta dos outros irmãos, acoripanh^menco de gente lie pé,

aindaque muytas. vezes apropria ^ de Cavalio,& com tantas Damas
lhe ícrvia de fornar à memoria o vertidas cuiiofiílimamcnte , que

amor,& creaçaó de noíTo Padre Saõ naó podei a a Raií;ha de França ía«

Bernardo, & renovar a magoa de hir com mais apparato: & chcgan.

ÍU3auíencia.i\!gunsannos depois doaCi.raval , onde viviaôaquel.

vendo o Conde Tccellim , que para Its fervos de Dcos em humildade

hcrançadeícusiiítados ihc naófi. profundiílíma , naõ cabendo jun-

cara outrem ntnguem, mais que eí- tos os eítrondos da fcberba de
ta fi,iha, determinou de a caiar con- Umbclina , com a quietação da po-

formea grandeza de ku filado ^& brcza de noífo Padre Saõ Bcrnar-

ao que íe dtvia às graças , & per- do,íe aggravou tanto delia o vir

feyçoens que nclU rtlplandeciaô; bulcardetalmodo,queanaóquiz
& r communicando cftc negocio ver^pormais diligencia que nillo

com o Duque de Borgonha, ellc to- poz, dizendo, que era laço do De-
mouà ua conta fazer o casamento monio,comque queria caçar, ou
de Un;bclina com hum fobrinho quando menos inquietar os Reli»

feu, meyoirmaõ da Duqueza de gioíos. Só André fcu irmaó mais
Lorena , cujo nome naô cícrcve o moço,q era Portcyro de Claraval,a

Venerável Pedro
,
que faz mençaó vio, para ihe dar a reportado Santo

dcfuascoulas,nem baóGuilhelmc, Ab:adc: ôí e;i ranhando he asga-

quando trata de fua converfaõ. las de que vmha ornada, a repre»

Fez-feocafamcniocomaíolemni» hendco aípcramcnte , dizendo,
dade devida a taõ grandes Senho* que todos aquelles brocados , naô
rcs;& Umbclma nofauílodefeu era outra coufa mais, que orna*

tratamento,&apparatodefuaCa. mentos de huma pequena de terra,

fâ tinha mais vaidadedo que antes cm que fe encerrava huma alma de-

sijp putada
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putsda pâfâ O inferno. Tanca laíiiv gera [ lhe tornou a irmâa

J porque
ma cau larsô cíhs palavras no cc ra« como minha vontade pende doVq.
çaõ dcl' rr-belína, que desícy ta cm íio de outra^naõ poíTQ vivcrna for.
iap rffr as, lhe refpondeo: iTia que minha máy vivia: mas fc
' Oh pouco vcnturofâ de mim/ & vós que privais tanto com Deos
fc eu ícu pcccadora, naò veyo me íoccorrcrdcs com voíTas ora-
Chníto ao mundo pela redempçaõ çoens , promptos tenho os defejoj
dostaes? Antes porque ícu cífa, para vos imitar na vida ^jcomo vos
& conheço meus dcfcytos, venho imsto no íángue, porque dado que ^

bufcar o remédio entre quem mo íempre fentiíTeem vós pagardcfmc
pôde dar, & pedir confelhoaos em diíFerente moeda o que vcs
Santos^ pois me naó falta vontade quiz,naôdcyxa oamor-dcmc fa*

de o pôr por obra. Epoiscufou ciíitar tudo, como houver de per.
taô pot;.co venturofa, que chega incyoimitarvos^& cuydarqucvos
hum irmaõ, a quem tanto quiz, a uaõ fayo do gofto. Eíeamor(lhe
defprezar aviria que lhe vcnhofa- diífcoSanto )naõ he guiado pela
zercomoccrpo: pelas chagas de ordem que Deos eníina , porque
jESUChrifto aquém imita, que Ihefaltaierellcofím detudo^mas
naõderprczcad'alma. Vcjamc,& d'ummodo,& do outro nunca vos
ouçame, óc depois aconfclheme, ficou mal pagOj nem fítaráó as

que tãõ prompta venho para lhe obras que com elle fizerdes^ fendo
cbedeccr,com.ocllc pôde vir para para melhorar citado, & dar de
me aconfclhar. maõ a eíías vaidades, que vos def«

Foy André com efta repoíla a viaõ do caminho da falvaçaô.E pois

noíTo Padre Saõ Bernardo, o qual o eílado conjugal que tendes vos
fc abrande u muyto com ahumiU naõ dá lugar a tomar vida Religio-^

dade da irmãa, chamados todos fa, de tal modo vosgovernay ncU
ftus irmãos a foy viíitarj&quádo le ^ que fe veja em voífapeíToahum

chegarão a ver-fe,cftiveraó com os vivo retrato da Condcíía voíTa

olhoshumnooutro,rcm poderem m.ãy ; & viveyccrta, que fcaimi.

falbr, |:randc efpaço de tcmpo^ tardes na terra, tereis fcguro o prc-

derramando ambcs muytas lagri» miodoCeo; ôc naò vosparticuia»

roa!^j>aindaque diíFerentcs na ten- rizo fuás coufas, porque deveis

Ç3Ó de as derramar, porque Um. viver aííás lembrada delias, Eíias^

bfJina chorava de compayxaóna- & muytas palavras outras teveN.

tural , vendo trocada a ferm.oíura. Padre Saô Bernardo com a irmãa

,

& gentil difpoíiçaô do irmaó , cm & depois cada hum dos irmãos per

hum efpedaculo de penitencia i U fi > com as quaes fe trocou fcu co.

noffo Padre Saó Bernardo chorava raçaô de modo , que ao partir hia

a vaidade, &íobcrba mundana j cm outra bem diíFerente da que alli

cujas mãos via mettída a alma de viera, &c taô arrependida das vai.

huma to irmãa, que tinha-, &quan» dadcs paíTadas , que de boa vonta-

d jà fe vieraõ a fallar , começou o de as renunciara todas , & fe mct-

Santo a tíiranharlhe o defcuydo téraReIigiora,rcfcumaridolhedc-

ccmquevivia,&apoucalembran- ra licença para o fazer ; mas como
ça que tinha da doutrina, & fan» iíto naõ era coula poífivel, pelo

tasadnioeftaçoensdaCondeíTa fua grande amor que lhe tinha j aífenf

mãy j em cuja vida ,& peííca fe naõ tou comfigo de fazer dcferto em
viraó nunca aquellas fuperfluida» fcucoraçaó,& alli viver, comofe

dcs taò exorbitantes. Tivc-as ate- naõ ci'tivcra no mundo.
LI ij CA-
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fradclco , com que de lá a mandá-

GA PITU LO VI. rão, ciuão faliariáo na máccria

.; de Pxcligiâu,cin que queria efitrarji

€vm Sdnta Umbelmn fe converteOy rfías que por cm tanto iho nâo.con-

- & tomm hábito dtT\elígíofâ , on» fenriria , porque não queria , quô
- Je vivea i (^ mõtrco fantiffima* depois de lhe conceder tal couía^ o

ifienfé, Jóca fe a tnjiitiitção dias culpaíTe de pouco amora vcl^ & ti-

Religiojas da Ordem dè Saõ Ber» vcífe que Ihcí an^ r em roiio. G.rw

Híirdô. cilas repoftas galantçs,Ôc dadas por

t< irododczornbana andava o ma-

fi*""* Ornada Unibelina para fuás rido de Santa Umheiina cntrcten

•'•^ terras feyfa outra Magdale dolhc a execução dei ie» como cm
fâ , lançou de fi todas as galas , & cíFeyto deteve por efpaço de dous

vcáidos íenhoris , coar que antes annos,cuydando quecomotempo
andava :& vedindo-fe com roupas mudaíTc o propoíito; mas a Santa

nnenoscuítofas, & com toucados como citava tocada da mão de

hmy honeftofe , con^çou a mofirar Dcos,& favorecida com as orações

éxteriormôte a mudança qucDcos de fcu irmão São Bernardo
, que

fizera em fua alma. Deyxouosin. nunca dcyxava de pedir favor Di«
fícumcntòs muíicos ', que antes cf • vino para fua cmprcza,& de a man*
timàra era muy t ' , & todas as ou. dar confoíar por fuás cartas, de tal

trás coufas de panatempos munda- modo aproveytava no caminho da
nos j & abíleve-fc de íer hitíorias pcrfeyçaõ,& tanto crefcia na abíti-

prnfanasjcmprcgando-íc toda em ncncia , & mortificação da própria

oração vocal , & mental,& em cho vontade , que o marido fe começou
rardefcuydos antigos. Asrcndas a dcfenganar^ôc ir perdendo as ef-

^ue gaftaracomnluficos, &cho» peranças do fim que cinerava a fuás

carre^iros, difpcndia cmefmolas, couías. Por onde foy cOiiimovido

& obras pias: & finalmente tudo interiormente,& a tratou dahi em
ficlla era tão outro do paíTado , que diante com mais refpeyto , & ve-
D mundo todo fe cfpantava , & ti- ncraçáo, vendo nclla hum vivo re-

nha que fallar cm tão repentina trato da perfcyçaó, que o mundo
«ludança. publicava de [fcu irmão São 'Ber-
O marido no princípio cuydan» nardo. E como cíia opinião foííc

do nalceraquillo de alguma triíle. nelle crcfccndo com ascítranhas
za , lhe bufcava todo ogcnerode obras devirtude qucneíla via ,tc«
pafíí tempo q podia haver na vida

j
mcndorefiíiir mais á vontade Di-

IRr depois que veyo a entender o vina,veyoacondefcender com a
Fundamento verdadeyro , attri. petição que lhe tinha fcyto havia
t)UÍndo-oa ccufa de pouca dura^Sc muytos dta* , Ãc lhe deu franca li-

ã fervor repentino, que nas mulhc- ccnça para fe recolher cm qualquer
ícs hc muy ordinário, ^fe lhe vay Moikyro que quizcífe: o que
tem a mcfma liviandade com que cila aceytou com hum cíiranho
lhe vem, trabalhava pela divertir contentamento. E poucos dias de-
'cm coufas vanas; &: quandoelía 'poís de havida eíia liberdade,

. chegou a pedir licença para tomar aíompanhada do próprio marido,
'habito de RcligioíajO fclkjou com & de muy tas Damas íuas (algumas
^iil palavras de zon^bana , dizcn- d.^s quaes lhe quizer õ fazer cõpa-

, ^p , que deyxaíTc paílar a perfuaíaô Rhta na vida penitente , como a tí-

vcraó
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verão n a mimõfa ) fe foy so Mof

-

toda crn fervir á ChMÍio , mas para
tcyro de juley, que cntaõ era da qucmtantodcua fua às vaidades

Ordem de noílb Fadre São Bento, domijndOjnaô ha eXccíToque o íc.

& o viíiravãò Religiofos de Mohí- ja cm rriacerias de penitencia,

mo, cnde deyxadas algumas pc- Dormia muy pouco ordinária-

<5ucnas íombras que ainda trazia mente ^ & codaanoyte gaitava em
do mundo , & cortados os label^ rezar Plaimos, ôc contemplar na
los , fe veíiio cm huma humilde co. Paixaõ deJefu Chnfto, de que era

gula de pano preto, amorcalhando por extremo devota» Elias poucas
em vida aqucllc corpo creado com horas quedava aofonoi era febre
tantas delícias, & grandezas mun- humas taboas , cubcrta eom huma
danas. pobre manta. (Jíava algumas ve»

Caufou a fama defta converfaô âesdcciiicio, & uíáradecontinO/
cípanro muy grande, aííim na Cor- íc o Gonfeflfor lho naó prohibin

,

te do Duque de Borgonha, como tendo rcfpcyto á muyta fraqucíi
cmourras partes de França,& cada de íua compreyçaõ. Nos traba-

hum a jiíigava conforme ao humor íhos, & couías de humildade era

quetinha, aindaquc OS mais fere- fempre a primcyra, & com tanta

folviâona verdade, crendo que o chaneza fervia aos enfjrmos , ôc

exemplo dos irmãos, & o defejo de lhes fofria as demailas de ichaques,

OS imitar cm tudo, leria verdadey • anncxos à enfermidade, que as de-

ra cauía de tal mudança,da qual cc- mais fe confundiaô ,& mettiaô'poC

monoíTo Padre Saó Bernardo fou- dentro , vendo huma Senhora de
be a certeza , foy o mais alegre ho. taõ illuíire geração , & crcada ern

mem da vida, naõ acabando de dar tanta pompa , fervircom tanta cha-

hOa ,& muy tas vezes graças ao Sc- neza , como fc fora nafcida em tra-

nhor , que tivera por bem de tomar balhos ^ & deputada para elles def-

para íl toda a Cafa de Fontancs, de fua mocidade. Viíitou-a noífo

fcm deyxar delia para o mundo, PddreSaó Bernardo em companhia
mais que as riquezas que o próprio de Saõ Gerardo , & Guido fcus ir-

mundo Ihcdera. Eaílimodeyxa- mãos: & canto lhe aproveytoueíia
remos em Claraval com cftecoíi- viíifa , aííim comavifta daquclla
"icntamento, prr tornarmos a]a- mortificação, comb comosíantos
Icy , onde Santa Umbelina come» coníclhosquelhederaô, que como
çou a fazer vida taõ admirável cm fea vida que antes fazia fora chca
mortificação , & penitencia , que dcimperfeyçoéns, accreíceniod o
as outras Religiofas fe admiravaó rigor de jejuns , difciplmas , & yu
de haver compreyçâo , que pudeíle gil iaS em forma , que parecia i'm-

comtanto:& muy tas vezes lhe rc- poffivel fulientar muyto aquclla
prchcndiaô aquelles cxceíTos com vida j mas Deos , que lhe dava for-

pslavras brandas, ôtamoroías, di- ças para tudo, ôcoeípiruodenol-
zcn<iolhe , que guardaííe a vida pa» fo Padre Saô Bernardo, que pare •

ra fervir a Deos no difcurfo delia, cia viver nclía , baííavaô a fuíhn

.

5í a naô abreviaííc com demaíias, tartudoifto. As outras Religiofas

para cujO remédio foíTe depois ne- coníidcrando a perfeyçaõ dcfti
ccífarioufar dos mimos antigos: a Santa, & vendo nclla comoem ef-

; quem ella rclpondia com niuyta pelhoas Hppcrfeyçoens,emqucan-
humildade. tes viviao , começarão de fc animar

Para vós Senhoras he neceíTario a feguir aquclla ordem de vida, 6c

e(reconíclho,quegaftaftcsa vida deter a ^ por ^uia no currtpri-

LÍ iij mento
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mento da Regra > tendo quafi por dadora de feu habito, pois o excm#
impoffivel, qucpudeíTcdeyxarde pio de fua maravilhoía fantidadc

acercarem tudo húa irmáa denof foi caufa de haverá reformaçjójda

fo Padre Saó Bernardo. E a tanta qual cila íoy a prime yra que to-

perfcyçaó chcgàraõ as Kcligioías mouo habito, & íe obrigou aos

dcjuley, que naõíe contentando novos Eílatutos, & diffiniçocns

domodode governo que antes ti- Ciftercienfcs , nas quacs perícvc»

nliaô, determinarão mudar-íeà no* rou alguns annos em feucoftuma*

vareformaçaô de Cilkr, vendo, do rigor, govcrnandoíenocami-
quefem alteração ;de Regra, nem nho da perfçyçaó por aquelle ex.

profiíTaô, o podiaô fazer. E aíientã. ccllentc tratado , que noíTo Padre
ooccimíigocftadetcrminâçaô>avi- Saô Bernardo coropoz à mftancia

fáraõao Abbade de Ciíkr , & por fua,do modode bem viver.Masco-

íua via ao Legado do Papa , quccí- moa continuação de vida taórigo*

tava cm França , de quem alcança- roía lhe tiveííca comprcyçaô muy
raõ confcniimento , & licenças debilitada ,&oSenhor Ihcquizef-

cheas de grandes louvores , medi* fc dar ogaiardaó de feus trabalhos,

ante as quacs fercduzio o Mof cahioem huma enfermidade muy
teyro de Julcy à Congregação de pcrigofa,dc que cílcvc muitos dias

Ciíler, ainda que logo felhcnaõ cm cama ;& como cntcndcírem,quc

dcraô AdminiOradores da própria fe hia confumíndo pouco , & pou-
Ordem: mas ficou com cite cargo co, & chegando ao fim da vida,

Frcy Pedro Monge de Moliímo, aviráraòaíeuirmaDi&noíToPadrc

que era Priçr de hum Convento de Saô Bernardo do eílado em que â

.

Rcligiofos , que eftavajunto deíie cava , cfcrcvcndolhe , que fc a de-

de Juley , donde coftumavaópro- fejava ver viva, fc puzeíTe logo a

ver de Capellaens as Religiofas

,

caminíio. Com efta nova taô repen*

homem de vida fantiflima^&incul- tina ficou o Santo algum tanto fuf-

pavel, que ncftamudança lhes deu penfo^ temendo, que antes dclle

muyto favor, vendo que era para chegar , acabaria a vida. E pondo
maisferviçodcDeos,&obíervan- feno dia feguinte a caminho com
cia Regular. Levados do exemplo todos feus irmãos, & outros al.

de Juley muytos Mofteyros de gunsReligiofos, chegarão a Julcj
Religiofas Bentas, feuniraó a eíh buma tarde, na qual viíitàraõ a
Cjongrcgaçaò , trocando a cogula Santa , & fe dctivcraô com ella cm
preta em branca, & aceytando as praticas efpirituacs , particular-

diffinições,& EÁatutos de Ciílcr, mente feu itmaõ , & intimo amigo
de modo, que em poucos annos noífo Padre Saõ Bernardo, como
havia em França huma copia gran^ S^^^l ficou fallando fó hum grande
de de Moíteyros de Freyras Cií- cfpaço , & dcyxando-a muy confo.
tercienfes, às quaes o Papa Inno. ladacom as efperanças da glorii,

ccncio III. quando cfteve em paraondeeííavadecaminho,ícfoy

França , outorgou hum privilegio agafalhar nas hofpedarias do Mof.
porondelheiiconcedeo,qgozaf- teyro com todos feus irmãos. E
fcmdciodasas graças,&preroga. deyxando-os o venerável Monge
tivas concedidas á própria Ordê

:

^fcy Pedro repoufando , fe foy vi*

& as houve por unidas,Síincorpo- fitar a cníerma, para ver ocftado
radasnella. Aííim q a eíla gloriofa cjiiquecitavaj&achando-aconten.

Santa podem as Religiofas de nol- tiffima com a vifta de feus irmãos

,

fâOrtícmtcrpor Authcra,& Fun. lhe perguntou como fefcntia.Muy

v..«y^ vizinha
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vizinha da morte, ( lhe tornou cila) gando os quatro irmãos , fc defpc •

mas huma alma quede novo me diode cada hum com animo,& vi»

vcyo,tornou a dar a vida a cftc cor' gor taô grande , como fc naõ efti-

po , que ícm cila já naõ tivera. En» vera taó propinqua à morte j & de.
fêdeo niílo a feu irmaô S. Bertiar- pois rezando cm voz clara o Pfa^-

do , a quem amava fobrc todas as mo , Líetatus fum in his 1 qu£ di5ta

couías da vida. Teve o Santo Reli. funt mtht , deu nas mãos de feu

gtofo alguma efpcrança ^ vendo o Crcador aquclla alma fantiílima ,

vigor com que praticava , & a no. deyxando na camera huma fragan-

va alegria de íeu rodo, que naõ cia^&cheyrotaõíuave^qtodosfi-
morreria raõ cedo : & lancandoihe càraô como fufpenfos , & cnlevaé

lua bençaõ , fe tornava , indocom dos de coufa taõ Divina. Ao dia fe«

cllc outro Monge chamado Frey guinte, que foraô 22. dcAgofto,
Vicentc^quc fervia de Capellaõ das ( legundp alguns querem ; pela ma*
Rcligiofas, & paíTandopclaclauf- nhãa íe reveíiio noíTo Padre Saõ
tra ( diz São Guilhelme } ^uc lhe Bernardo ,& diíTc a MiíTa do enter«

fahio ao encont.o hum Anjo, & ramento ,& fez todos osOfficios

lhe diífc j que (c tornaííc para fua com o roíio muy alegre , por mof-

enferma, porque muy cedo fe apar trar a confiança de fua gloria j mas
taria do corpo fua alma fantiílima* cõ o coração laftímado pela affey«

£ perguntandolhc ellc , que reme- çaõ natural com q a fempre amou*
dio teria

,
paraque não faleceíTc fem Foy coufa muy notada de todos ,

a verem feus irmãos, que eílavâo & muy olhada dos que fe acháraé

dormindo na hofpedaria , & erão prefentes , a fermofura , & graçt

alli vindos fó para verem feu glo daquelle rofto defunto , em quem
riofõ fim i o Anjo lhe reípondco

,

íe naõ viraô nunca íinacs de morte,
que fc tornaíle,Ôc lhe deyxaíTc a cN mas em tudo rcfplandccia a gloria ,

le ocuydâdo de os ir chamar. Tor- de que já cilava gozando fua ditofa

nou-feoRcligíofo a ver adoente ^ alma. Acabado o enterramento, &
que achou mettida em grande fra» pompa funeral , fe tornou noíío Pa-

queza ,& o Anjo fc foy à Tahoa do drc Saõ Bernardo , & fcus irmãos
lavor, que coiiumaeÁar nas ciauí* para Claraval, onde lhe mandou
trás , ôchatco de modo nella, que fazer grandes exéquias, & dizer

todos acordarão, écacodirãoaon- muytas Miffas, £ continuando
de Santa Umbelina eílava, 5t pri* com eíla obra taõ pia, lhe apparc*

mcyro de todos noíTo Padre São ceo aSantaemvifaõ» chea decon*
Bernardo, porque antes de tudoo tentamento, 6c ornada com ricat

avifára o Anjo do eílado em que roupas, &fallandolhebrandamen«
fua irmãa começava de entrar. E te, o certificou da gloria de fua ai*

como ella o vio, quaíi efquecida do ma ,& como tinha aqucllc eterno

ponto mortal em que eftava , pon- repoufo , que Deos guarda para os
do os olhos nelle, èc tendo-oséxos que verdadeyramenteo amaõ. Da
hum pequeno efpaço difle

:

qual revelação o Santo ficou coiu
Oh quam bem empregados acho foladiffimo ^ & naõ curou de fe oc-

os dias, que ícrvi a Deos por voíTo cupar mais em a encomendara
confelho i ÒL quam bem pagos me Deos , mas de pedir por íeu meyo ,

fahem os extremos de amor, com. & interccíTaõ favor á MagcAade
que vos quiz na vida , pois dcUes Divina , tomando-a por intcrccífo*

me nafceo o contentamento com ra nas neccílidadcs, que lhe fobrc*
que me parto dcUa i E depois che. vinhaõ*
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conítancia das riquezas da terra j

: -
-

í

'~

& oiuras , o premio que a fcu dcf-

X APITU LO Vil. prezo íc guarda no Cco, de tal mo.
do lhe foy diípondo a vontade,quc

Da*vidfíy & converfáo de Gnido, o chegou a citado d:: lhe parecer

irmão de nojjo Pá4te Sao Ber- bem a vida, que o Santo lhe louva»

nardo i & de jua r/,oi:c ^ comou' va>&dizcrlhe,qucrcoeítadocon'

. trásparucíilandades tocantes a ef» jugal o naó impedira, fcm duvida

íepropofiío. lhe fizera companhia naquella em-
prcza> Ao qual o Santoanimou

OPrimeyro filho,& mais anti» eom as palavras de Chriíio , onde
go na idade y Ôt pelo coníc» naô íóícpromcttc premio a quem

vitas. gumte herdeiro da Cafâ tk morga- deyxar pay, mãy , & irmãos , mas
Beriiardi ^lodc Fontanetó,quehoii\^ oGoo- mulher, & filhos, dizcndòlhe, que

Anioidus <ie Tcctllim/oy Guido, hoaicm de naô fcrviííc aquclla occafíaô
, para

iib.i. grande animo j & prudência nas perder hua de taõ gloriofo triun-

coufas de guerra,& mui atteniado, fo, como tinha certo, dando de
& bem regido na paz. Caiou cftc maôa tudo. Puderaõ tanto cilas

,

-nobre Senhor,ícndo de idade com- & outras palavras fcmelhantes,

petente , com huma filha do Conde que Guido fc abalou de todo, èc

de Florc!t> Dsma de grande gcnti- prefuppoz de fazer o poífivcl por
leza >& de partes quacs conviahaó leguir os confclhos de fcu irmaõ.

ao tronco donde procedia: da qual Mas quando chegou a fallar niílo

houvedoas filnas,quc a mãy crcou a lua mulher, achou-a de taõ diíFe.

â fcu peyto , naõ confcntindo, que rente propofito , que nemconfcn.
doalhcyotomaííem inclinaçaôme- tio acabarlhe de ouvir o que dizia,

nos gcncrcfa do que convinha à antes com mil exírcmos de ícnti-

íua nobreza. Tinha Guido grande mento começou a fe afíligirtanto,

Caia , come era decente a homem
,

que Guido lhe lançou o ncg cio a
<5Uc poífubia tantas riquezas, éc zombaria, dizendo, que o fizera

havia de fer herdeiro do Condado, por tentar o que lhe queria,& ou-
& Senhorio dcterras de feu pay, irascoufas fcmelhantes , com que
poronde era conhecido, Sc aíFama» a entreteve alguns dias, nãodey-
<io cm Fratiça , fazendo-o mais il. xando nunca de lhe fallar niíio por
luítre o novo parcnteíco di Cala de modo de graça, porque a continua.

Floreft , que era das principies do çaõ de o ouvir zombando , lhe dif

.

Rcyno. Vivendo ellc nefta profpc- puzeífe o animo para o tempo de
ridadc , engolfado nas coufas do íe executar o negocio j mas tudo
«mundo, lhe tratou o Santo da mu* era trsbalhoefcufado, porque cada
dançadavida, &doeftadodaRe hora a fcntia mais confiante cm
ligiaó,, Gue determinava tomar , in- lhe negar a licença. E como o fer-

1 iatando-í;aíeguiromcfmopropo vor do cípirito,&deíejo de fcrvir

• íitc,com aquclla brandura , & fua 2 Deos o aprcíTaíTcm a dar de maÓ
vidadc de palavras , que Deos lhe ao n^undo, cheg- u a eíhdo, que
communicàra,masforaóporentaó fc deliberou de gaíiar todas as

pouco admittidasde[Guido,&qua- fuás rendas, Ôc morgados em eí«

íi julgadas por dcípropofircPorèm melas , & obras pias ^dcpor-feem
--coffioo Santo continuaife ora de citado de vi ver pobremente, reco-

hum modo, ora d'outro , reprcfcn« Ihido cm huma Quinta a modo de
tandolhc algumas vezes a pouca Lavrador , pois lhe naô era poí!i*—

^

vcl



vel rcguiraíèu irmão na vida Re» ra: mas como. craó íobrin^as de
ligíoía. Nada diílo movia a mu- noíTo Fadte Saô Bernardo , pode
Ihcr para lhe conceder o que dcfc- nd ias <:íla parte tanto, quedando
java,mas cada vez iriíiítia mais em demaõa tudo, ícmctrèraõemRc-
feque) xarde (eu cunhado S. Ber. ligiaò;> 6c acabàcaô nella fantamcn-

pardo , por induzir a Guido a taes te,

novidades , affirmando que antes Guido que fc vio em liberdade

viviria em qualquer pobre cftado, por meyoiaó pouco cfperado ,naõ
que ver-íc apartada delle j & íem acabava de dar graças a Dcos, Ôc

duvida levara feu intento adiante, prcíía a feu irmaó , para quefc fof.

fe Deos não remediara eftasimpoí- íem recolherem Ciíi:er,naô vendo
íibiiidades , comihedarhumarcr. ahoradedarasccíiasaomundo. E
rivcl enfermidade,com qucchegou quando jà fchouveraõ de partir,

a ponto de morte, & vendo nos ex indo comos mais tomar a benção
trcmos delia , que tra maiscaftigo ao Conde feu pay , como era o hcr •

de fua obfiinaçaó, que doença or- deyro,& mais velho de todos,tcve

dinaria, temendo o juizo Divino, com cllcovc ho mais palavras de
mandou chaniar o Santo , a quem fentimcnto , & roayores extremos
pedio com muyra copia delagri- de amor. Mas como Dcosotinha
mas perdaó de ícus màos intentos, tocado com as enchentes de íua

íc rogou , que acabaífc com feu ma» graça , de tal modo lhe refpondeo>

ridolhedéííe Iiberd.de para feen- &oconfolou,quediminuhiomuy-

cerrar em algQ Moíícyro de Frey • ta parte de fua triíicza. Entrando
ras , onde galtaíTe o rcítante da fua no Moíicyro de Cifter , deu no an»

vida cm obras meritórias, & pc» nodo Noviciado, & nos mais que
nitCRcia de fuás culpas. Ouvio o alli eíkve> moílras da particular

Santo cftas palavras com fummo graça que o Senhor lhe tinha còm.
goflo, dando no intimo do coraçâõ municado , porque na humildade,

infinitas graças ao Senhor, por tra- íujcyçaõ t paciência, & em rodas as

zerfuapertéçaõafim taóproípcro outras virtudes era hum raro cf-»

comoaquclle: Sc louvandolhetão pelhoatodososRcligíOÍGs. Fazia

laiua rclcluçaóhuma , & muytas muytosjcjus^Víg lias,difciplinas,

vezes, íe obrigou a lhe alcançar de doutras ngorofas penitencias,

Guidoa;ÍLtnça,ôctudoomaÍ5que porque além da for, a do efpiriro

quizeíic. E começando a melhorar lha dar para tudo, era robu fio de

daquelledia em diante, & entcn- compreyçaô , & grande fofrcdoe

dendo que íc fervia o Senhor de de trabalhos,

íua mudança de vida, em tendo Vindo depois para Claraval em
íâude perfcy ta a poz por obra,por- companhia de feu irmaô S.Bernar-

quc Guido,& noiTo Padre Saõ Ber- do , trabalhou no edificio da Gafa ,

nardo Ire ordenarão logo todas as & ajudou de talmodoaoAbbadc,
coufas neceíísrias, para íe recolher qucnellc, & na mduílria de S.Ge-

cmhumMofteyrodcFreyras,on. rardo íc íuflcniou aquelle Con.
dcvivcoorcftante de fua vida em vento, mediante o favor Divino,

muy ta humildade, & obíervancia que noíTo Padre alcança, a por fuás

regular ; dcyxindo as meninas em oraçocns. fcra homem de conff lho

cafadoCoiide de Floreíl feu Avo, muy maduro, & muy coníidcra».

<]ucas trazia nos olhos com mten- do em todas fuás obras; & aílim

to de as caiar, & Ihedaroeílado, oaceytava Saó Bernardo nas ma-

& çiquczas quç fua niãy naôiogrà- tcrias.dcgov.crnoAliOniíçêimcn-

to
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IO da Cafa pelo melhor ouc todos, cès recebia de Deos muy partícula".

Tinha hum animo deícnganadc, 6c rcs, mas que o ccmor de alguma

fcm nenhum género de refolno, queda Ihcfaziaandarocoraçaó in-

dondclhenarciaraôfaber diílimii. quieto, ôf naó louvar em publico

lar coufa que viffemal feyta. íi^a a virtude, que venerava cm fccre»

niuy acautelado nas ccufas do eípi- to.

rito^& pouco amigo de gente que Tinha ordinariamente cuydado
confiallc demaíiadamenic nos me- àn bolíaria , êí ajudava a feu irmaô.

recimenros de íua virtude.- S' Quan Saô Gerardo no oiíicio de Celley.^

do noíTo Padre Saó Bernardo co- rcyro
, porque a boa ordem com

ireçou a relplandccer com mila- qucgovernavatudo, & coníblava

grés , como ihe queria muyco , ôc aos Rcligíoíos , faziaó a feu irmaõ^

temia que as marav ilhas o kvanraU Saô Bernardo , que o coníirangcf»

ícm a ter alguma prcfumpçaô de fe afervir eftes cargos, aindaque

fuB virtude per onde a perdcííc; to- contra feu goAo> porque nada de-

da, oreprchcnoia particularmen- íejava mais q viver com quietação»

te, & lhe dizia algumas vezes pa. &occuparfedctodocmmeditaçaã

lavras taôa(ptras, que o íazia der* de couías Divinas^ôcnasafperczas,

ramar lagrimas ;' porém cono o & pcnitécias cm q fe crcàra no tem-
Santoentendia tudo , ; íHmava ter po de feu Noviciado, & no mais
nellc ( um cííui ulo-^quco naó dty. qucefíevecm Ciíier- Dcílemodo.

xaíTe ceíluyíiaf. E como huma vivco alguns annos em Clarava! ,,

vez o Santo eííiveílcYíaticando gallando-os cm grande pureza da^

com S.GuilhclíiiC) que depois cí- coníciencja, como quem naõtra-

(Téveofi a vida^ vindQ-fehumRc- zia outro iiitereífe diante dos
ligioío do Moíteyro' de Funiaco olhos, mais que o da eterna bem.,

dcípcdirdclle, & tomaílheaben- aventurança. Succedeo huma vez
çáõ para fe ir, clle lhe mandou que (conio conta Fr.Joaõ Eremita) que
diíTcíTe actrioMonge, que logo tendo noííò Padre Saô Bernardo

lhe nomeou , que íeemendaíTcdc mandado hum Rcligiofo a Nor-
algunspeccadoscertoSíquctinha, mandia com alguns negócios de
fc na ôqucria ver cedo febre fia in- importância, lhe chegarão novas,

dignação de Dcos. E como todos que adoecera de huma enfermida-

(eeípantaiTcm , & quizelTcm faber de perigoía , & íe temia que mor-
dondeaqudlbs coulaslhevitraõ à reííe muy to cedo. Quiz o Santo

noticia i
clle mandou ao Rcligiofo, dar ordem como o foífem bufcar,

que cumpiilfe o que lhe mandava , para que ao menos morrcíTe entre

& raô curafle de perguntar mais. E feus irmãos , & foíTe fcpultado nas
conr.odepois fe aparralfeSaõCui- clauflrasdoMofleyro, em que vi-

do, ôclhe pcrguntaíTe pela certeza vera :& como eraó neccíTarias ca»

dos milagres , & dom de profecia valgaduras , aífim para os q haviaõ

do Santo, clle lhe refpondco, que de ir em Tua buíca^ como para o
tudotragraça,& pura imaginação, mcfmo enfermo, & a Cafa eftiVcíTe

que era feu irmaó taõ peccador co. pobre para tantos ga<tos ; Guido>
mo todos os mais: & vendo toda- que tinha cuydado da bolfaria, &
via que Saô Guilhclme ficava qua- de outras provifccns lemelhanrcs,

(i cfcandalizado da fequidaóíde contradiíTe a efía idacomalguma
fuaspalavras, lhe tornou a dizer, elícacia , entendendo jquenaõfa-
que algumas couías lhe eraó revê» zianaquillo coufa contra fua con-
ladas cm oraçaõ., & algumas mcr* fcicncia . arucs mpyto por clla^pois

' -
-

txi
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era acudir pelo bem da Caía, onde hum contentamento,& alegria cx.
faltaria aproviíaô Conventual, fé traordinaria, como aquelle que hia
íe deípendeflc o pouco que havia ícguramentc gozar da eterna bem-
naqucile particular. Mas N. Padre aventurança, merecida na vontade
Saó Bernardo, que guiava as cou- com que deyxou no mundo mu.
ias por diífcrcntes termos,& tinha Ihcr , & filhos /morgados, & mit
mais os olh{S na caridade, ^kt^em cfperanças de alcançar outros ma-*

das amas , que nas coufas da vida, yoícs , & no rigor , & obfcrvancia'

íentio muyto ver, que Guidocon regular , com que tratara fcucõrv
tradizia efta obra picdofa ; & com po , vivendo na Religião. E de fua

aiguma payxaó interior Ih ediíTc: gloria foy boa teftemunha noífo

biso quizéra ( irmaõ ) ver que Padre Saô Bern rdo, a quem foy
tivtfíeis em mais o gaíío do di* revelado [ eíiando em Claraval J
nheyro , & defpeza > que podem feutraníico, & chamando feusir-'

fazer as cavalgaduras , que a faudc mãos, & outros alguns Religioíos,-

cípirituai dos Religiofos. Mas lhes diííe, como Guidoeftava ago-

poisnaôquizcflís que voíTo irmaõ nizadocoma morte, & queoaju-

íclTe trazido , & fepultado nefte daílemcodosconifuasoraçocns. E
vallc,nem vò^ alcaçareis íepultura pondo-fe de joelhos com agumas
nel c. TriftiíTimo ficou Guidocom lagrimas , fe levantou dahi a hum
cftas palavras do Santo , porque pouco,& com roíto alegre díiTcpa-

comoíabia, que em nenhuma das raos outros:

fuás hi via faliencia , cntendeo que CeíTay (irmãos) de rogarjclo

feu corpo naô repoufaria no lugar enfermo ,& pedilhc a elle , que ro-

ondedcfcjâva , coufa que ellefen- guepor nós , pois tem poder, &
tia cord!almente.& o íentio muyto lugar para iíTo. E dado que naô dif.

mais, quando veyo a execução dá fcffc mais,bem íedeyxa entender,

profecia. Porque alguns annos dc« que devia de ter alguma revelação

pois fendo mandado ao Mofleyro de íua gloria. E pira prova de fua

de Pontiniaco a certos negócios

,

fantidade , poucos mczes antes da
titaíjdopara fevir, lhe ícbreveyo mortede noflo Padre Saô Bernar-

huma terrível enfermidade, com do, eftâdo hum Religioforogando

tanto in peto , ô? dores , que logo ao Senhor por ellc > & por fua íau-

íccntendcoítr mortal, no modo de,lheappareceo humaviíáo, em
dtllaj&Guido, quenaô perdia da que via grande numero de gente,

lcm,brança as palavras de noíTo Pa- que vinha receber o Santo fora do
dre Saõ Bernardo, conhecendo que Mofteyro, entre os quacs conhe*

aquclle era o lugar deputado a feu cia a Dom Gofredo , Bifpo de Xaí'

eterno defcanço , dado que fentif. três , grande feu amigo , Humbcr-
frmuytover-feficaraufentedelcu to Prior de Claraval, Guido, &
irmão São Bernardo, & dos níajs, Gerardo ícus irmãos , rodos os^

com que fe creàra, todavia confor- quacs crâo jà falecidos : & chegaw

n-ando-fe com a vontade de Deos, vão a lhe fallar com moítras db
tu. dandolhe infinitas graças , pelo grande prazer , & alegria , ficanda

levar para fi em Convento da Or- os outros à parte : &c depois dcfpc«í

dem, fe difpoz paraefta jornada ,
dmdo-fcdclie pára íe tornarem >o

que tem obrigação de andar rodos Santofe queyxavà, porqueonâa
osnafcidos. E depois de recebidos levavão comfigo : & clles lhe rcf-

cs Sacramentos , deu aquclla fan- pondião, que ainda não era tcmpoi

tifiima alma a feu Crcador com mas que ao recolher dos pacns, fc

iria

'' T:t;J
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iria para elles , fem neol^.uma du- aforçadeíic dcíejobufcavaasem-

vida, coíTJO em tffeyto fcy, pois prezas díilicuItoraS;, onde o perigo

faleceoaos2 0. de Agolio. Naqual era mais i^ocono, & as cíperanças

Viíáonotouo Rcligioío, qucGui- de honra menos duvidora-»: & fez

do vinha ctm. igual gloria ,& íer- algumas coufas notáveis neítasdcí.

mcfura, queícu irmão São Gerar- neccííanas cmprczas^poi ondeco-
dp j&que os outros deus Santos. meçoudeíertidoemreputaçaõ;&,

O diadefcutraníitome nãoccníla como naô defcjava outra coufa ,

de certo quando foíTe : ainda que fez-fe rão ufano com el-a ^qucbuf»

alguns tem para (\, que foy a 1 1 de cava occaíiocns de poder vir dcf-

Wayp ) paííando neftc tempo da conhecidamente às mãos com ftU

Friniiaveraa gozar do alegre fitio irmãoGcrardo, & a^carçarcoma

(ja bemavcniurança,onde hoje rey- vitoria de fuás forças a gloria de
lia como prop io Senhor, a quem quantos triunfos tinha adquirido:

Çes^iona terra* mas por muyto que o procurou
,

' nunca a ventura lhe quiz cumprir
cftcsfeus defejos, porque fe algum

à .ííC A PI TU LO VIU. dia lhos occaíionava, cralogoco-

a?:r.!i;.^- fc -00 norii ; :^m>l nhecido doirmaõ, quc eíhvaad-
j^as 'vidas, CQnv^rfoensy ò- tranfifos vertido dos intcntí s que trazia, &
^^de André i.B^rtholomeu , ér Vi' f^ão queria dcfenganallo ;, nc dcfen.

vardo j irn.AOS mats moços de nof- ganar-fe à cuíla de Teu próprio far^

çifo-Pádre Sso. Bernardo. gue. Ncfíasiiraginaçoens andava

.n-

'

- ;
meítico André

, quando noíío Pa.

GuUhd- ^fíi
Ndrè foy ô irmão mais mo. drc São Bernardo he fali una mu-

inasin vi- ^% ço quc Santa Umbelina , & dança á& vida , & no queimportí-
"

^aY" Pítfpdo logo depois dela^moço de va á fu^» íalvsçâo j que em taes tx-

Sii'va'ibíc'c gentil graça, ^ fermofa diípc fi, aô, crcicics andava muy arrifcada : &.•

de toÁc. &dctadodc hum animo muy gene» tão pouco movimento íízcraóneUf

Hb"xl'^''^
çpÍQ, & amii o dernnprcderccufas le cilas palavras , que em parte fe

&a!ij grandes. No principio de íua ida- afrontcu de as ouvir, cuydando,,
*'""

^J[^*
de r como dr4 Frcy Amoldo) lhe dava o irmão aquelleconfelho,

tamsípa- aprcndeo algumas letras , mas naô pelo notar de covarde, & pouco
Mis. continuou no exercício delias, valerofo nas armas, &affimodef.

porque a inclinação natural o cha- pediodeíicom huma repoíla muy
mava ao rumor das armas , cm que pouco favorável & fugia de ouvir

fc fez deftrifiimo no Paço do Du» a noífo Padre Saô Bernardo falkr

que de Borgonha cm companhia de em femelhaiucs matérias, até que
outros moços illuíires, & filhos hum dia eftando elles ambos, &
de Senhores grandes, que aili íc outros alguns dos irmãos, &vin
crcavaô.E por mão do próprio Du- doa tocar ncllas, com pouco gofto
quef y armado Cavallcyrocmdia ícu, Iheconveyodiííimular ^&fu«
deS. JoãoBaptlfta;&pofio quea Ttentar a pratica até o fim, mas
idade nàofofle muyta,asforças,& com animo bem alhcyo de con-

boa difpoíiçaõfoppriaó afahadeL fentir em coufa alguma das que
la. Tmha particular enveja ao no« ouvia : & levantando os olhos,vio

me,& fama que fcuirmaó Gerardo fuamãy Sanra Aleth, chcaderef*
adquirira em todo o Reyno de plandor, & gloria, a qual com ro.

França , & morria por lhe íer niflo íio nfonho , & contente de vero

íeníeIhAntc,,QUAYent3Jado,àcom propoíito, & fanta determinação

hvá ' de
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dcfcLis filhos Jhe dhva lançando cio , fucccdco vir Santa Umbclinf
a benção , ícm querer olhar para a Claraval, a quem [como já cooí-'

André, q^afi reprcvandclhc fua t?mcs cmíua vidajoirmaôrcprc-
dureza. Oqual tocado por virtu hendco da frpcrfluidadc do fauf»

de da Divina graça, coireçou a bra» to^& apparatos mundanos,confuni»
dar , dizendo , que via fua mãy , & dindo-a de modo ^ que cllí cahio

que Icm duvida queria íeguir o fobrefí, & arrependida de íe dar
prcpcíito de feus irmãos , ( como tanto às grandezas do mundo> fez
em cíFeyto feguio ) porque da- aqucl a íobcrana mudança devida^
quclíe dia em diante de tal modo que foy cauía muy principal da
deudemaõáscourasdomundo,& eterna, que I oje g za. Foy efte

aos vãos |_enía mentos, de quean« Santo abíiinetiííimo,Ôt taõ amigo
tcs vivia, como íjc naõ fora elle , o de jejuns, & penitencia, que con-
que poucos dias antes tinha por vmha a feu irmaõ Saó Bernardo
abat mmo, fallarcmlheemcouías porlhe modo nella , obrigando-o
de R^ligia , & de vcftir fobre fi com obediência a naõ fazer os ex-

co^u a ; & tanto com mais fervor ceíTos , que a vontade lhe pedia,

abraçou a vida Religiofa , & peni- mas com tudo eraõ taes, & tal a

tente, quanto mais rcfiflencia fizc- pureza de confcienciaiem que coa-
rá ro principio, porque no anno de Icrvava fua alma , que na alegria

noviciado , Si nos mais que vivco dos olhos , & íinceridadc do roílo

cmRcligiaijfoyhumraroefpelho andava reíplandecendo a virtude

de mortificação, & humildade, & interior, com a qual fc fazia ama»
taô manfo , & pacificOi que parecia vel a todos, accrcícentandolhe ofta

cílar veflido de hum eípirito An* benevolência a fermofura natural

,

gclico. Depois que noíTo Padre,& que nunca perdeo, com todas as

íeu irmaô Saò Bernardo fc veyo pa- afpcrezas , & rigores , com que fc

ra Claraval, conhecendo nelle hum traçava. Chegou o termo de feus

cfpiritocheyo de caridade,& hum trab-lhos, & o principio de feu

avifocxempIar,&ReIigiofo,r|Ual dcfcanfo, & de huma tcbre lenta'

convém ao fobrefcrito de hum chegou ao remate de fua vida, cora

MoAcyro.por onde fc julga ornais tanta alegria efpiritual, comofea
que vay dentro ntlle , orezíervtr morte tora fono, ou qualquer ou-

de Porrcyro, & ter cuydado da- trorepoufomuytoparídcfejar;&
quellacfficina , que nofb Padre S. aos f. de Abril ( conforme di-

Bcnto tanto encomenda em fua Re- zcm alguns) deu aquellaalmapu-
.

gra. O qualofficioeMe íerviocom riífima nas mãos dos Santos Anjos,

cflranha fatisfaçaõde todos , por- a quem tanto imitava na vida , &
que naó vinha pobre , a quem naõ com quem hoje triunfa na gloria,

confolaífe com efmola , fe a tinha , He feu nome relatado entre os va.

ou com palavras cheas de piedade, rocns illuftrcs da Ordem deGif*
quandonaó havia outra coufa: nem ter;masnaõheatéoprefciuecano»

rico,a qucmnaô cdificaíTeabran* nizado.

dará , & gravidade com queo aga- O irmaõ feguintc depois de An-
falhava, junto com oaviío,&cor. drè, foy BarthoJomru, em que» mll^Tb!

teziaReUgiofa, natural em fangue a natureza fez as obras quccoíiu ^^^^^-h

taóilluftrecomoeiletinha-jporquc mava nos outros irmãos , osquacs ^^^j^
nos taes dá a creaçaó ,& grandeza ( como diz Frey Amoldo Jnaícè Siivaiti

do efpirito hum luíhe particular à raó todos taõ cxtremado*,que pa»
^'**

Religião» Servindo cllc tile offi.- recia competir a bclleza,ôcfermo.
Mn fura

GutlhíU
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fut^docorpocom a pureza ,&íin- palavras de Santo Eílevaô^ porque

ccridaded'âlma. Era Bartholomcu naócracolumadoamoftraraqud-

moço de pouca idade, quando noí- IcsexccíT sdcamoraningucm. E
ío Padre Saó Bernardo começou de claramente fevio na vida, & con»

converter fcus irmãos,& parcnrcs. verfáôde Bartholomci^com quan-

E tendo jà^commovido a ícu Tio ta razaó foy amado deíle Sa^^to, Sb

daudcricií para tomaro habito j o quanto provcyto lhe fa iaô fuás

í^gúdo de quem alcançou palavra], oraçQcns , porque cada hora crcf»'

íoy cftc irmaô , porque como ain» cia mais na viirtu Ic, & fc purifica.

da naô tinha goftado muyto das vano recolhimento, nicncio, ora»,

coufas domundo, nem era armado ç^6, &humilJade, tanto ^ que ícií

Cavalieyro> conformou íc fácil, próprio irmaõ Saô Bernardo tinha

mèfatc com as palavras , Ôc confc- muyto que cuydar ,^ de que fc eíJ.

lhos de noITo Padre Saô Bernardo

,

panrar ce fua rara virtude j & per-

fis (coflerecco ao fcguirem tudo. que o via muy zclofo di Lmprza
Ho principio de fua convcrfaõ , & da Igreja , & das mais coufas te*

no difcurfo de la deu moftras de cantes ao culto Divino^ o ffz Sa-

grando fervor , & devo aô ; tanto , criílaô de Claraval , no oual offi -,

que Santo Efttfvaô , Abbadc de ciomoftroubcm,quamdcvoto>&
Ciííertfc admirava como naquela humilde era, porque tratava as

pouca idade >& corpo delicado ca vcílimentas, Cálices^ & Altares

biahumcípirito taò afervorado,& com huma veneração , & concerto

hwm fotrinr.cnto de trabalhos taõ adm ravcl: & depois de dar ordem
coníiantc, & o tinha por muy par* a ifío,fcmctijaemhuma Capelia,

tícLÍardifcipulo, achando que fe onde cílava a imagí>m de Chrifto

imprimiria bem ncHe toda a do«- Crucificado fcyra de vulto , & alli

trina, que eníinava. Equandonof* gafíava as horas que lhe icftav-ô

fo Padre Saô Bernardo foy manda- de fuás cbrigaçoens , cm contem»

do a Claraval , com muy ta diíficul- píaçaô laô afervorada , que muy tas

dadcacabru Santo E ilcvaô comfi- vezes deyxava o chaõ regado de
godcysarlhe levar cík Santo dif íuas lagrimas , & fahia com os
cipulo . a quem amava cordcalrr cn- olhos taõ a^'gravados , que naó via

te í mas hou\ c-o de apartar de íi, por algum cfpaço. Tomava difci-

pelonaõ dividir de (tus irmãos & plinas muy cruas, até derramar

quando lhe houve de lançara ulti- fanguc. Dormia poucas horas de
mabcnça , lhe diífe: noyte, & todo o mais delia gaftava

Idcvos cm paz ( íilho meu, ) & em contemplação. Neíies exerci,

lembrevos o rigor de voíTa primey- cios ,& outros femelhantcs gaíia-

ra vccaçaô , & o amor que cm Jcfu va o Santo fua vida , aprovcytando
Chrifíovcstivc,&tcrcyemquan- femprc, & melhorando de dia em
to permanecerdes cmícuferviço, dia, até que chegou ao ultimo de
com o zcÍO;& conftancia de vida;& fcus trabalhos ^ cm que o Senhor
quando vos achardes cm fua prc» teve por bem de o chamarão cter*

fcnça com roayor fervor, lembre- no rcpoufo da gloria , para onde fc

vos de me encomendar a elle,q cu, partipaos p. dias do m.ezde De-
ainda que vos mande com voflcs ir- zcmbro , ( fegundo alguns ) dey-
ir aos a faz< r recolhimento para ai- xando de íi huma fama;& faudade,

mas pcnitentcji.naó pcrdcrcy a me- qual merecia o diícurfo de fua pc«

l)W)na de rogar por voíla falvaçaô» rcgnnaçaõ. Foy íçpultado em Cia

.

JFpraô muy notadas de todobas raval na Capella do Salvador, onde
•> depois
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depois foy trcsladado o eorpo de terra , mas cíTa partilha hc mais in-

A\ci\\ Aià máy : & nella deve de juíla , & dcíigual, doqucpermirtc
jazer hoje, fe o naó trcsladáraóa boa irmandade,

currapartcno difcurfo dotcmpo» Com cíia repofta fe defpedio

O iriDaó mais moço de noíTo P. dos irmãojí,& ficou cm cafa do pay
SaòB riíardo,foy Vívardo^aqatm alguns annos, fcrvindolhc dcmi»
o Santo dcyxou de trazer comísgo mo , & confolaçaõ na aufencia dos
àRcligiaõjporqueaidadenaõcon. Outros filhos. E como cl!e ficara fó

fentia ainda tal mudança de vida. para fuccedcr na riqueza de todos.

Era ( como diz Arnoldo) de prc- tratava-00 Conde commuytoap*
lençamuy agradável^ alvo, &Iou> parato. Mas clle^quenaô perdia da
ro , como pela mayor parte faõ to- lembrança as palavras de fcu irmaó,

dos os Francczeá , cm particular o nem queria que eiles íc aventajaf-

foraó todos fcus irm.áos , & via-fe íem tanro no ganho da gloria , que
ncllc hum vivo retratodeíuamãy à conta dellc o deyxaííem com as

Santa Alcth, em cer oroftomais delicias á^ terra : fem valerem la-

fobrc redondo, que comprido, & grimas do pay, ôc da irmáa, nem
os olhos pretos , & fcrmofos cm confelhos de amigos , & parentes >

todoo extremo, com huma íuavi. cm tendo idade conveniente para

dade,& brandura tal no olharjque tomar o habito, fefoy aC araval ,

incitava a teríelhe reverencia , ain- & juntocom feus irmãos fugeytau

daque menino. Quando noíTo Pa. o collo ao fuave jugo de Ghriíto: &
dre Saô Bernardo fe deípedio do de tal modo fc deu a imitara yida>

Conde Tecclim feu Pay , cm com- & coílumcs de fcu irmaó,& Padre

panhiados outros irmãos , anda. noíTo Saô Bernardo, que em tudo

va Vi vardo com fcu Ayo,& outros parecia hum vivo retrato fcu. Foy
meninos de fua idade folgando no cm extremo contemplativo,& re-

campo , em jogos convenientes à cebia na oraçaô grandes favores do
fua i:iade, & achandc-o os miis Ceo^aííímcra nella taò cõtinuo^í

irmãos , que fe hiaõ paraCiílcr, que o tempo que lhe rcíiava das

noíTo Padre Saô Bernardo o tomou obrigaçocns do Coro, & kvor,
cm feus braços^ & recomeçou a gaftavanella. E como o Santo Áb-
deíp.dir dei e, & aílimcada hum bade conhecia o fruto de fcuefpi-

dos outros: & Guido, quc era o rito, & íabia quam agradável era

mais velho , com algumas lagrimas ao Senhor fua quietação , nunca o
diíTeao menino: occupava cm coufas, qucoeftor-

Ficate a Deos irmaõ Vivardo, vaffcmdelia,antes o chamava muy.
que nos imos ao próprio Senhor tas vezes a fcuapofento, & com-

bufcar falvaçaõ para as almas. Ahi municava com clle coufas efpiri*

te ficaô noíFos morgados, & bens tuaes, & fublimes , cm todas as

temporacs , de que feras uqxo her- quacs o achava raõ prefcntc, que fc

dcy ro, & abfoluio Senhor. admirava em fi mcímo , & dava in-

A's quaes palavras ( que Saó teriormcnte graças a quero tanto

Gui]helmerelere)ficouo menino Ihederadefimeímo.ViVCoemCla..

como attonitOj& com hújuizodi» ravalempureza,&finccridadc An»

gnodcmayores annos^ôc maiscx. gclica;& de pois de com luas obras

pcriencia , lhe refpondco: ter franqueado o caminho da glo-

Segundo iíTo [ irmãos meus ]
ria, fefoy a gozar delia aos 7. de

deveis de querer para vós o Ceo,& Fevcrc>ro ( fegundo a melhor opi-

dcyxarmcamimcomasherâçasda nia5)noqual dia deyxoufcucor*
Mm ij po
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pOcm Claraval, ondcaguardacm docon;batc cm baralha de tantosa.

companhia deícusirmãosarcfur* tantos, por coníclho de Gaudcnch
reyçaò iiniverfal : & o cfpirito foy accytou o partido , mandando aos

tomar poííc da bemavcnturança, cercados, que dcíícmdouá coniba-

onde hoje repoufa, & vive com tentes por ruapârte^contra outros
JESUChriJtv • douscjuccUc aífjr.arii , aos quacs

_i.v-^; j .. havia por ícguio O Ciirpo, onde
— querqiico4Ui2cííeiTieícolncr.Dc-

CAPITULO IX. ra:osdeGrânccy pcríiosmdho-
.t- rcs, &maisarrircadosCavallcyros

Davidaió-fantos coflnmesde Mon^ S^c puderaô havcr.ôco Duque no-

, leur àe Tuííhon ^ íto dt noffo Pã" meou a Gauderich ^ & a Sac Gcrar-

-idrt Sâd Btriíflfdo , c^ dejua coU' do fcu fobrinho , pelo clíc ter pedi»

^mrfúOy&irárifitOt com outras ^o por companhcyro , íabcndo

rniuytas coufas io;,aníes a eitefim, quam fcgiiramentc o podia mcttcr
comíígo : & naô lhe fahiraó vans as

Guiiki- T^ fí Onfcur de Tuilhon , cha - cfperaças, porque vindoà batalha,

mus ia ^^^yj^mado por fcu próprio no- dctajmodo íe houveraó Tio, &
Bcmaidi n-eGauderRh , era Tio de noíToP. íbhrinho, qucalcançàr^iõa vitona
lib I. Saô BernarJo por via de fua mây^ com mais facilidade do que fc cuy-
Silva i.r. oqualaíHmemfenhcriodetcrras, dava^, & cOmellaaVilla fobreque

Arnoidos &vaílallo.s, como na gloria , & fa. fc tinha o cerco, ficando a gcí.ic
lib.i. nja (J2s armas era hum dos pnnci- toda ítífeyçoadiííjma aos deus vcn-

pacs Senhores de França, & de ccdores, em particular a Gerardo,

quem os Duques de Borgonha fa- que como era moço de fermofa dif-

ziaóm.iisconta, movcndo-osaií- poííça6,dcílroemjugar as armas,
tonaôfóoparcntefco,quccomel- & n^uy Icuçaô a cai^atlo , levava

le tinhaõ , mas as partes que nelíc ^'pos íi os olhos de todo o mudo. A
havia , accomm^odaclas para íe te» cílc cerco foy nOÍTo Padre Saõ Ber-

rem em grande preço. Foy cm nardo vilitar os irmãos (como diz

guerras impcnantiflímas eícolhi- Saô Guilhelmc J andando já movi-
do por Capitaô, & de todas cilas doparafemetfcrReligiofo,quan.

( ccmo diz Arnoido , & o naò nega do em huma Ermida, que achou no
SaôGuilhcIme)lahio comíingular caminho,onde entrou a fazer ora-

reputação , fem nunca perder jor. Çaó^foy de todo confirmado cm fcu

nada : porque além do esforço , & propoíito , qusfí miraculofamcntc^,

prudência que tinha nas armas , pa • E achando-fe prcíente ao combate
recia trazer a ventura fugcyta a do Tio, & irmaó, dado que nas

ícus intentos. Foy particular ami- moífras exteriores fcflejaíre a vi-

go de Saô Gerardo feu fobrinho,& toria , de que todos íe moílravaõ

cm matérias de Cavalariaordina- contentes, todavia o naò deyxa-
riamentefeachavaf, jurtos;porque vaó tomar rcpoufohuns vivos de-

via nelle huma grandeza de animo fcjOsdeoutr..^q pertendia alcançar

accommodada para coufas árduas, dos próprios vencedores. Ecomo
acompanhada com a fortaleza do Gaudenchíeu Tio pratic^fle com
corpo.>&dcflrezaem todo género cliemuy familiarmente,& lhe mof-

de combate. Ecomo o Duque de traírcgrandeaficyçaõoSantOcon-

Borgonha achando-fe no cerco de fiado na Divina mifencordia , &
Granccy foíTccõmeitido dos ccr- najuílíça da caufa . quecomcçava
cados, q puzcífem a determinação de tratar, lhe deu hum toque na

vaidade
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Vaidade das couías do mundo, & graças ao Senhor,vendoquam bem
naíacilidade, com t^uefenosvaõ galava fuás coufas, cm Ihedarpoi?

d'entrc íis mãos ao tempo que mais primícias hum homem taõ aífina-

as temos pornoíTas, louvando por lado, que com feu exemplo podc-

cxtrcmo a vida empregada em fer» ria mover Outros muy tos a feguir

VIÇO de Deos ;, &: na execução de taô fanta emprcza. AquiaíTcntàraô

feus prcceytos. E comodeftapra» amboso modo que haviaõ de ter

rica íe acccndcíTem em outras , a na ida , & na difpofiçaó i fx. ordem
qucGauderich lhe deferia muito a deíuascoufas.EcomooDuqucdc
propoHto , tomcu o Santo animo Borgonha desfez o campo, fc foy

paraíhedefcubrirofim de feu in» Gaudrich a fuás terras, áordenoU
tento, dandolhe conta da eftranha os negócios de modo, que por fu*

íantidade dos Monges de Ciftcr,& suícncia naó pudeífem rccreccr du^
quam fcgura tinha Tua falvaçaô Vidas,queoinquietaíremnoMofií

aqucâle ; q s bufcaíTeemtaô fanta teyro. Depois tornando-íc a Fon»;

companhia , conícíTandolhc além tancs, achou que noíTo Padre Sa5

diíio a determinação , & prcfupof- Bernardo tinha jà commovidos to-

tó que tinha feyto comíigo , de to- dos íciis irmãos , & outras muytas

mar í^lli o habito : & pedindolhe a peíToas nobres , para fe ir a Giftcr,

clle, quefe determinava falvaríua onde todos juntos tomáraõ o habi-

alma pr alguma via, foílc por to,(como cm fua vida fica dito)

aquella , pois tinha ncUa o premio & dos que no principio de íuacon-

mais certo , que cm nenhuma ou- verfaó, & no mais difcurfo da vida

tra. .Ouvio McnfcordeXuilhon a moítràraõ extremos de íantidade,

pratica do fobrinho com grande foy hum dcllesGauderich, porque

atiençaõ, & dado que andaíTe taõ fe nas guerras, & combates do
emp jadona gloria do mundo , & mundo moftrou animo invencivcl,

mcttido em teus fauílos , naô ihe nas batalhas de vicios , &: tenta»

rcípondcocom afpcreza,ncmmor- çoens foy hum terrível eípantoaos

trou dcfcontcntar-fe de taes confe» inimigos d'alma. Foy rigoroíi/fimo

lhos, antes louvando-os muyro domador de feu corpo, a quem
cm iiGÍÍo Padre Saò Bernardo, lhe aífiigia cOmvigilias, difciplinas^»

reípoiidco, que no tocante à fua & outras aípcrezas fcmelhantes a

pcífoa naô podia logo dar repoíia, cilas , com que dava maravilhofo

porque le haviaò de bulir tantas exemplo de 6 a todos feus irmãos,

couías com elle, que importava & contentamento ao Santo Abba-

inuyto tempo para fe deliberar em de Eíkvaõ , por ver taó gentil fru-

coufa taõ grave , Ôc de tanto mo- to daquella nova planta »que entaõ

mento. Naô ficou o Santo defcon- começava a crefccr na Igreja Ca-

rente de fuás palavras, nem lhe pa- tholica. Quando noíío Padre Sa5

rcceo, que feria muy duro de nio- Bernardo fcfoy para Claraval, Icf

ver feu coração , & aílim o hia pou- vou comfigo cftc venerável Mon-
co a pouco di!pondo, &facihtan- geGaudcrich, a quem por Tio, gc

dolheos inconvcniêtesqucoccor- por fua eílranha virtude eftimava,

riaõ em forma , que antes de íeis & tinha em grande veneração

,

dias alcançou delle palavra , de lhe & naõ fazia couía cm que naô fc-

fer companheyro na converfaó , & guiíTe feu confelho , nem fahia fóra

habito Monachal, onde quer que o de cafa a negócios, fem o levarpor
quizeíle tomar. De que o Santo te- companheyro , fabcndo muy ccr»

ve infinito contentamento, & deu to* que cm todas as coufas havia
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dc achar ncllc hum grande zela. lagrimas remédio áquclle mal, o

dor de fua honra,& coníctcncia. E movcoatanta laítima, qu-ak^n*

bem íe vio por experiencia,porquc çou íua oraçaò íauJc ao menino,

&

quando o Santo começou de rcf- o entregou fa5 àmãy. E Gauderi-

plandcccr com milagres, el!e, & eh, dado nue cm feu coração icai e-

Guidocraóosquemaiso laftima. graíTe, & d (Tc inr.nitasgrajai ao

vaócomrcprchenlocns,& ihehiaõ Senhor ;,
todavia vendo a noffo P«

com o dedo ao clho, porque naô Saõ Bernardo muyto moço, & te»

cntralícocrpirito dc vangloria, & mendocada vez mais fua queda,

dcsbaratalle os mcrecin^cntos dc tanto q o violocm fcuapofentOí o

íua íança vida. E como huma vez arguhio de atrevido j>&temerano>

foncmambcscomelle viíitar hum cmoufar de condefcendcr á cx-

fidalgo ícu parente , chamadoJos- prcíTa petição do miíagre, que a

bert, que morria íem Confiflaô, mulherlhs pcdira.Accrerccntando

com notório ptrigo de fua íalv<- que o Demónio fcreveftia muytas

çaó, pornâò ler tn) fua vida muy vezes cm Anjo de luz, & ordena a

amigo das obras ,
por onde fc ad- obras , que tinhaõ moftras dc vir.

quirc a eterna -, & o Santo Abbade tude , para derrubar os ferves dc

prcmcttcííe sos filhos
,
queíeclle Dcos, &os fazer cahir cm defcf-

rcíV: tuiflc os bçnS;, que linha ufur- peração, & que olhaíTc poríí, 3c

pado aos pobres -, & Igrejas, alcan- não foífem fuas obras do numero

çaria falia, & termo de vida, cm daqucUas, poisa virtude > & m.c

que fc conítíTaíTc . o irmaó , & TiO ritos de fua vida nâm crão taes ,

o chamarão dc parte, & com pala- que pudeífem alcançar do Cco fc.

vras afperas , & chcas de algum mclhantes favores. Com algumas

dcfprczolhecftranhàraó atcmcri lagrimas ouvia ncíTo Padre Sáa

dadcda promcífa, & avãaconfian. Bernardo citas palavras ,& ouíras

ça que tinha de fi mcfmo, poisfe mais, tomando delias motivo para

atrevia a promettcr taó femfrcyo fe humilhar ;& não para fcagaítar,

tcuías, que naò cft.wâô cm fua & quando muyto lhes refpondia ,

maó. Aos quaes no. io Padre S.Bcr- que oraíTcm por ( lie, & o encomen

nardo rcípondeo ( depois de ouvir daíTem a Deos , para que feu cfpi

todas as reprehcnfoens,qucentcn. rito o alumiaíTc &náopcrm ttiííè

diaítremnarcidasdeamorjqucfe ferclle enganado das ^liucias do
naó a^jafíafícm, qu« mais podia inimigo. Mas o Senhor, que não

Dcos fazer, do que a fé dc cada queria que a graça concedida a feu

hum dcllcs podia alcançar :&afíim fervo, & mimoío São Bernardo

lho mollrou por obra , rcftituindo foíTc tão mal julgada , nem cllc tra-

a falia perdida ao enfermo, & ab tado aíperamcntc por fcmclhantc

cançandolhedo Cco trcs dias mais caufa , pcrmittio que Gauderich

devida, nos quaes cllc rcftituhio cahiíTe em hum^ enfermidade dc

os bens ma! adquiridos , & fecon- tcbrcs tembiliíííma , da qual cftc-

fcíroucommuytacomnçaódcfcus vemuvfos dias em cama, quaíidcf*

pcccados, dando depois o ei pinto confiado da vida. E vend -fc clle

a feu Creadorcom grandes efpc- cmtalelhdo, apertado por huma
ranças dcmifcricordia. Outra vez parte das dores, & por outra da vi-

vindooSátodefóra,&fahindolhc zinhança da morte, mandou pedir

huma mulher ao caminho com hum ao Santo que o fcíTc ver á Enferma-

menino, qucnafcèracom humbra- ria onde eílava , & quando o vio ,

çotolhido,pedindolhc com muytas lhe começou a pedir com fumina

inítancia
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, qic fc conipadcccíTc dcU como fc chcgaíTc fua mcrtc de hu*
Ic^&:doti\ibalhocniquecíiava,& macomprida enfermidade que te-

lhe rãoncgalle o reiTiCdiQ que im- ve, noíio Padre Sâo Bernardo o
pctrsva para os outros. S»rric-íc acompanhou femprc , fem o defam-
o Santo brandamente, & comíua parar, até o ultimo ponto da vida:

ccftumada graça ;, lhe trouxe áme. & quando fc chegou a hora de dar
moria as rtprchenfoens paífadas, fcu efpirito a Dcos , lhe veyo huma
dizendo . que aquillo que elle ran

•

torvai, aõ gravifiima ^ & hum trc-

tocfiranhàrapara es outros , não mor ao corpo tão grande, que o
crabemqueoquizcíTe paraíi,pois Santo Abbade^ôc todos os mais fi.

rão havia mais cauía para huma carão fuípcnícs,íemíe determina-

coufaj que para a outra, ncmclle remo que feria; mas dahi a hum
rinha aiaisícgurançâ cm íeraquel- pouco fc lhe tornou aquietar o
lã enfcrmid tíc invenção do De- corpo ,& o rofto lhe ficou muyfe-
inor.ia , d i que crão as das outras rcno , & quafi nfonho , & no meyo
pcíToas j pela íaude das qu es elle dt íla alegria fe pardo aquella dito.

tinha paotcido tantas rcprehcn» ia alma a gozar da bemavenrurança

loens , & palavras carrcgadas.Mas ctcriía. Mas ncífo Padre Saõ Bcr.
Gauderich que não eítava para rc- nardo^que amava muyto a cíleTío,
poftaSídando paíío a quanto ouvia, & tinha grandes fobrcfaltos cmíeu
infiília lómente na petição de feu coração pelo trabalho cm quco vi-

renicdio , a quem nofto Padre São ^^ mcttido ao tempo de fua morte,
Bernardo advcrtio , que não fizeflfe duvidando na cauíá dellc , fc poz
aquella inftanciã para o provar, ^^ fcrventiffima oraçaõ pedindo
ou para Fazer experiência da vir- ao Sen or remédio para fua alma ,
tudc, que Deos lhe concedia na & quetvcflc por bem de lhe revc*
graça de fazer milagres, porque lar o lugar cm que citava: & pcu-
naõ cncorrenc cm damnos mus cos dias depois lhe apparcceoo
graves do que tinha. E vendo que propno Gauderich com hum con

.

infiftia na petição ícm outra in icnt amento exceílivo: & pergun-
vcnção, neoj refptyto mais que o tandolhe o Santo como citava , lhe
de ítu remédio , fazendo o fin^l da reípondeoque muy bem , porque
Cruz íobre elle , mandou à febre ,

citava poíto em grandiílima gloria,

qucodeyxaííe, & no propno inf E querendo o Santo fabcr dellc a
tante fc achou tão livre delia , que f auía porque fe affligira tanto no
fc levantou do ley to em que jazia, ârtigodaraorte,lhcdiíre, quevi*
& loy á Communidadcfaõ de te- ra dous Demónios de fealdade in»

do, & ícm memoria de fraqueza

,

comprehenfivel ao juizo humano ,

nem final de enfermidade ; & de que moftravaô querello prender,

tal modo ficou avifado com a tri • òc lançarem hum pego profundiífi-

bulâção, que nunca mais fe atre- mo, da viíta dos quaes lhe dera
vco a rcprehendtrr o Sáto, nem faL aquelle tremor , & afflijâo , a que
lar ccula em que lUe át[\ç, defgof» lhe foccorrcra o Apoítolo Saõ Pei

to* àxo lançando dalli os inimigos ,&
Vivco muytos annos em Clara- confortando-o a naò temer íuas

vai com a fantidade, & exemplo ameaças,& em fua companhia fera

devido a quem era : & querendolhe a gozar da gloria , cm que aopre-

o Senhor dar o premio devido a fcntc eftava. Com eíla certeza fí-

feus trabalhos , o chamou para fi cou noflfo Padre Saõ Bernardo

cheyode annob, òc boas obras. £ contentidimo, £c a communicou
aos
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aos outros Religiofos^ a quem foy olhos. E como a força do amor,
matcria de lummaconfolaçaô. com cjue o ;^mava , naO coníentííTc

\.^^V',
'

;

paíTar cíks males fem o ver, fc foy
cm ÍUH buíca a Fontanes , levando

CA P IT U L O X. pcníamento de o tirar facilmente

^.. do propoíico de íer Monge, &
Das vidas i

ò' fantos coftumes de acrahillo a ourro qualquer modo
Hugo de Afâfcon , & de Gofre- de vida menos apartada do cõmcr-
ílo parentes de nojo Padre Sae cio da geme , quando de todo o
Bernardo , & companheyros em ponto o naô pudeíTe inclinar a fcr

, fua converfão ,
ô' como forao eley* calado. Chegando a fe ver hum ao

^ tos BifpoSi 'ò- ai abarao fanta- outro
;,
foraó tantas as lagrimas,

,.\ mente. ^uc cada hum dclles dcrramou,quc
j"^ P°^ tempo de algumas horas cfti-

Cuiihei- lí? Ntre os companheyros,& vcraõ fem fc poderem falbr^dando
mus/'"'"'" ^

^"^ " ' - 1 .
r. - - . ,

lib.i.

^''^^^ CL notáveis amigos que noííb P. ^ continuíçaõ dos íufpiros final do
Amoidus Saò Bernardotcve emfuaconvcr- <3ucas almas fcntiaô; &comojào
^'^h laó,foy hum delícs Hugo deMaf- Ímpeto dclIcsdéíTc lugar a fcfalla-
&hra «cm c

^^^ ^ ^Qj^em dc ktras , & fcicncia ^^^ > Hugo começou a fallar pri-

roaravilhoía ^ condiícipulo nellas n^cyro, dizendo;

cio próprio Santo , & feu parente He verdade , Senhor
, que nos

na^nobrcza ,& fidalguia do fanguc, quereis deyx ^r a todos , & levar.

&ho amor taô unanimes j que naõ "os comvo/co o contentamento,

havia coufa mais goftofapara cada ^ ^^ grandes eípcranças, que ri*

^ 'hum dclles, que fazer cm tudo o í^hâmcsde accrcfccntardcs a hon-

I gofto hum ao oiítro. Vifítavaô-fe ^^ >^ ^áma dc voíTi geração? He
muy tas vezes vivendo no muado, pofíivcl que c^condaisdchumami-
&p^atícavaôfuasdetcrminaçoens, gOj que nunca vos cícondeo os
naôfuípeytandonunca.quepudcf- pcnfamcntos do coração , huma
fem vira rermos de lanro extremo "mudança, & troca dc vida taô pou-
como vieraõ as de noHo Padre Saõ ^° acertada, como quereis fazer?

Bernardo, porque H ugo como era ^^r certo duro me fora a mim em
homem riquiííimo, & vivia em "ic^^oscoufas que efta mudar hum
cfperanças de chegar a grandes P^^ícm quevoIocommunicàra:&
fauíios , tudo encaminhava a cfie <3uando a fortuna mepuzera cm
fimi & o Santo como ainda naô ti

«

termos dc vos naô poder ver, os
nha tomado pê cm nenhum género gritos dc meu cfpirito vos Icvàraõ

devida, toda a fua gaitava cm fe novasdaimpoíJibilidadedocorpOi

^
aconíelhar na que tomaria &polto "^^s pois quereis fer vencido dc
que Hugo lhe aconíelhaíFe varias "lin^em amor,fcndo*o eu de vós
coufas , ao fim aíTcntou cm fe met- ^^ tudo o mais , aqui venho em
ttr Rcligiofo ;, [ como temos dito

]
^^íTa buíca ;, ou para fallar mais a

& correndo eíta fama, chegou aos pO"to,em buíca dc mim propno,&
ouvidos de feu amigo , a quem to

.

^ ^^^^^ ^c vós onde me quereis Ic-

coun*alma a nova de perder hum varcomvofco.

. dos grandes amigos que tinha, ôt Naóficou o Santo inferior nas

.,iOaô podendo encobrira bftima "^^ílrasdc amizade, antes lhe fa*

qucoafíligia,choravaporeP^om tisfcz ás palavras comoutras naf.

. tanto fentimento, como feiía ver- cidas do muyto, que lhe queria:

^^
Jadc 9 vira morto diante de fcus & no fim delias lhe vcyo a declarar

miúda*
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miudamente fcu propoíico , & as to. E tcmerofos do que havia dtí

razoens, queomoviaó aofeguir.B acontecer , chegando ambos afal*

tantas ccufaslhc diíTcncíla mate« lar-fc, fizcraocom Hugo que fc fa-

tia, & na pouca confiança, queíe hiííe da Cidade cm íua companhia.

dcvia ttr nasbeii.âventuranças da E indo-fc a folgar a hum campo, o
terra , que Hugo foy milagroía. cercarão ao redor, porqucnão fi*

mentemudadoda tençaòcomqae caííe lugar ao Santo de o poder ver»
viera , & promcttco a noíTo Padre Buíeou-o noíTo Padre Sào Bcrnar
Saõ Bernardo de o feguir em tudo, do , 6/ por relação de algumas pcf«

& lhe fer companheyro na Rdi. foaií^queoviráofahir/oydarcom

giaõj& troca de citado, como fora cilc onde feus amig

nos goílos,& prazeres da primeira melhor fallar in^mig(

giaõ,& troca de citado, como fora cllc onde feus amigos ( ou para

nos goílos,& prazeres da primeira melhor fallar in^migos>l o tinhão

idade^E ficando de acordo neftcpa- cercado, & vcftdo quceraimpoí»

rcc cr, íe tornou a fua cafapnde dc« fi vcl iivrallo a ellc ,& a íua alma de
tcrrTiinou de dar vida a íua irmãa , dous cercos taes , como aqueílcs

conforme a grádeza de fcu eftado, inílrumentos do Demónio lhe ti-

&ao muyro dote, que lhe ficava nhâo pofto com feus corpos, &
com a converfaõ de Hugo ; mas eU confelhoS,convcrtido a Deoscom
Ja fabendo comO noíTo Padre Saõ muy tas lagrimas , lhe pedío reme*

Bernardo fe hia fazer Monge ^ ou dio para a liberdade intenor,& ex.

tocada da maô de Dcos, ou laftima» tcrior do amigo. Deulho Dcòs por
da de ver ficar em vaõ os pcnfamcn» hum meyo muy conforme á quillo

tos que tinha de cafar com cllc> com que lha pedia: porqueem fa»

diíle 30 irmão, lue em nenhum mo. tisfaçáo da agua que derramava

do teria outra vida , fcnaõ de Reli- dos olhos , mandou tanta do Cco
giofa

;
pois eileentrc todas acfco. [ cíiando antes muy fereno , fem

Ihia por melhor : & como cila nova apparccercm todo cllc íinal de nu*

íedivulgaíTe, alguns parentes, & vem
] q os q tinhão cercada a Hugo

amigos Icus o vifitàraõí condoeu, entre fi, comoattonitos deralca.

do-fc de íua forte, & chorando fo ,odefamparàrâo,&lc puzera5

aqueila Cafa que ficava desbarata» em fugida. È querendo clle fazer

da fem clie , & diminuída a nobre- outro tanto,lho não confentíonor
za,5ideícendí:nciadcíeusantepaf- fo Padre São Bernardo, que lan*

fados , & tanto Ihr foubcraô dizer çandorhâodellc , o fez eílar quedo
neííccafo, que ao fim lhe perverte- dizendo;

raõoícntido,& o apartarão total. Por certo (Senhor Hugo) que

mente do fanto propofito cm que em minha companhia haveis dcfo.

cffava, & junto comcilea irnriãa, frer o Ímpeto deíla tcmpeítadci

para quem baíiàraó menos razocns poisveyopor voíTa caufa. j(

& rogativas» Mas não tardou muyto, que ô
SoubenoíTo Padre S.Bernardo Ceoficouem fua primeyra fcrcni-

dcOc aballo alguns dias depois

,

dâdc,& tão limpo de nuvens, co^

&rio próprio inffante partio a fc moíenuncaas houvera nfllciót os

ver com Hugo, favorecido de gcn^ dous amigos depoisjdc varias dcf*

til occafiaò para ir diífimulaJo, culpas,fe tornarão a concertar no

por fefazerna terra onde cllc vivia primcyro acordo, de modo, que,

hum Concilio Synodaldcmuyios nunca mais houve quebrarem fcu

Bifpos. Mas nem líto bailou para propofito ,& juntamente com nof-

deixarem de o fentir aqueílcs, que lo Padre iSâo Bernardo foy tomar

O tinhaó rcvocado de ícu propofi- o habito de Ciítcr, onde fez tão

maravi'
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maravilhofa mudança em fua vida j Catalogo dos Santos da Ordem
& deu tão raro exemplo de fantida- Ciítcrcienfe , & no que anJa im-

dc^ que bem parecia varocfcolhido prcííono fim dos Miiiaes pcquc-

de D^QS para grandes coufas. A ju- nos.O dia de ícu trai.íico nr*6 conf-

dava-o muyto no cftado Mona- ta de certo ^aindaqueachcyhuma

chal a fciencia , que eíludàra fendo memoria , que o pocm a 2 i . deJa-
moço , & o ri20, & pczo grande neyro. Dos milagres que o Senhor

qucmrflrava em tudo quanto fa- fez porelle^, & p .r outros a guns,

2ia, 6çí de tal modo refp:andcceo nache i oííjvel fazer mençaò, pdo
em virtudes^ qoe no fcgundoanno grandcdcícuyí.cque houve de os
dcfuaconveríaõ j náotendoamda notar ^ & de os dcyxar em modo
cumprido dous de habito, o man« authencico.

dou Santo Eítevão AbbiidedcCif. Seguio também o confe ho, &
ter a fundar a Abbadia de Ponti- convcrfaõ de noíTo padre Saô Bcr

*

niaconu B ípadodcAnferra, que nardo , Gofrcdo feu parcíitc, ác

foy a' fcgunda , que houve delta grande amigo. O qual praticando

-Ordcm»Na qual o Santo varão Hu* algumas vczes com noíío í^acire S.

gofezv5da.Angelica,& goxernou Bernardo, & dando ouvidos ás

íeus Mongts com tanto cuydado

,

íantas admocftaçoês, que lhe davaj

êíjobíervãcia^quem rrendooBíf" foy contente de deyxar quantas ri-

po da Gidadc de Aníerra, chamada quezas tinha na vida , & irem fua

em Latim Aríthiíiodoro.o povc^Ôc companhia ícguir a pobreza Euan-

.Clerezia(3 qiitm então convinha a gelica.Ecomo foy p'anta cfcolhida

nomeação d. s Prelados) o elege- de Deos para ojarJimderuaglo-

rão por feu Paftor , & por mais re. ria^de tahriodoocu'tivou,&enri-

fiíiencia que fez à dignidade , alie- queceocom asenchctcs de fuagra

gando mil inlufficiencias^ ao fim o ça,quc a todos era fua convcríav*a5

coníkangèráo a que a recebeííe ,& hum efpeiho,em que fe podiaò > cr.

quâfi por forçaomcttérão de póíTc Foy mandado por Santo EíleVao a

ndla Vcndc-feo Santo levantado Caraval cmcv mpanhiadc feu pa-

cm tão grsnde dignidade , enten rente , ík amigo Sa5 Bernardo , de
dendo que lhe convinha igualar quem foy fempre taô querido, &
oomcilaorigordavida^dctalmo eftimado, como fe devia a humi
dote houve, comofe asafpcrezas vida taõ maravilhe fa , ôçahumho-
paíTadas forão mimo. Porque os mcm, em quem taô claramente mo.
fijuns, os cilicios, asdiíciplinas, ravaoDivinoEfpiricor&muy or-

aora(,áocòtinua,odormirpou o, dinariamente o levava comògo ,

as obras de piedade s a guarda da quando hia fora, para fe aprovey.

)uftií,a, oíavordos pobres, eraó tarde fua devoção, prudência, 6c

^salfayas mais luflrofas, & mais bomexemp o. Éindoem íuacom-
rica tapeçaria de feus Paços.Tudo panhia ,& de Quidofeu irmaô/ez
-quanto adquiria de feu Biípado noífo Padre Saò Bernardo o pri*

gaílav.aemcaf rorfásacm reparar meyromdagre,dandofaudeahum
.IgrejjSr cm vcfíir pobres, gaílan- homem, que tinha hum pé fiftula-

do lòcomíigo o que importava pa- do , & quaíi a ponto de lho corta-

ra íe íuftentar, conforme pedia íua rem. A qual marai ilha , depois da
(dignidade , & nella chtyo de idade morte de ncíTo Padre Saò Bcrnar.

& méritos para com Deos fepartio do ^elle contava muy tas vezes naõ
davidaprefentc a gozardactcrna tantopor faltarem outros mais fa«

fberaavemurança. Eítà pofío no n»oros>ccmQporícroprimeyrodc

quantos
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quamos lhe vira fazer na vida» Ef. no Molíeyro fez vida pctfcyta, nO
tando tile em Claraval occupado Bifpadoa fazia AngCiica > & nada
cpnfcrviçode Dcos,ôt na humilda- bulha , nem determinava , fendo
de de clpirito, com que feguia a negocio de importância, fcm con«
íbícrvancia Regular, íoy clcyto fultar com ícu parente, & amigo
paraBi^podcLangrcS;porunifor. Saô Bernardo, & fazer tudo por
me parecer de todo o Cabido, 6c fua rcfcluçaô , aqualelle lhe dava
povo daquclla Cidade, os quaesíc com tanto gofto , qucrauytasvc
vieraô a Claraval, & com muyta zesacontecia,quandofc viaõam.
infíancU pedirão a noíTo Padre S. bos, eítarem amayorpartc dodia
Bernardo , q houveíTe por bem de praticando , fem fc lembrarem de
lho dar p r Paflor, poiso Efpiri nenhuma outra coufa^mais que das
ioSântoochamàraatalcargo,fem que tracavaój que por ferem de
intervirem favores, nem inítanc^as Dcos, ôc ditas por entendimentos
dos homens. Chamou noíTo Pa Jrc taõ apurados , naô era muytotra-
Saó Bernardo a Gofredo,& cm prc zercm efquecimento , áí faftio de
íença dos que o vmhaó bufcar , lhe todas as mais. E como vieífc con«
diircoquep3Írava,& rogou, que íultaro Santo, eftando elle muy
aceyta(rcopezo,quc Dcoserafcr- attnbulado com dores da enfcrmi-

vido lançar fobrc fcus hombros. dade,queolcvoudavidaprefcntc,

EftrcfTCceoofervodeDcosouvin- &naõ viíTc nellc aquella graça, ôc

do aqucllas novas : & lançado aos ar favorável , que femprc lhe acha*

pés de noíTo Padre Saô Bernardo

,

ra , nem o podendo levar ao nego»

lhe pedia com muytas lagrimas, cio, que queria tratar, fícoutaõ

que o naô apartaíTe de íua compa» trifte, & pcnfativo, qucnoíTo Pa-

rhia, pois íabia que do^xàra riquc* dreSaô Bernardo Ihoentendeona

2aS;& fauftos mundanos , íó pc a phyíiognomiadorofto:&naócon«

naô perder nunca. Allcgava o pcri • Icntindo o muyto que lhe queria

,

godcíuaconíciencia; apouca cx- vellodctal modo, lhe diíTc, que fc

perienciadenegoc os: as imperfcy. naô efcandalizafle , nem rivcííe pa-

çoens da vida. Mas nada valcopa» ra finque faltava nelle vontade, &
ra o cfcufarem de aceytar a ekyç íô, amor , para tratar ( como coftumà-

onde noíTo Padre Saô Bernardo o ra ; feus negócios , mas quea faí-

mandou ir com prcccyto de obe- tadeforças,&ocuydadoque tinha

diencia E vendo, q naô podia fur- dascou as da outra vida , paraon»

taro corpo ao trabalho, lhe diíFc de eftava de caminho , lhe tinhaÒ

desfcytocm lagrimas: o fentido alienado de todas as

Tou ( Padre venerável ) cum- couías. Cem ifto ficou Gofrcdo

prír a vontade de Deos , £c a voOa

,

contente por huma parte,dc triltif*

ncgandodc todo pomo a minha ,& íimo por outra ,& com abundância

a elle , & a vós ( pois me obrigais } de lagrimas aíliftio ao traniito , &
deyxoocuydado dcmmha ^Ima. fepultura de fcu parente, 8c amigo

Confo ou-o N. Padre Saó Bcr. Saó Bernardo , com a falta do qual

nardo com muytas palavras chcas viveo fempre rriftiffimo, & nunca

deadmocftaçoens , &|lhe aconíc- ouvia nomear leu nome, & fallar

Ihou, que naô mudaíT; a vida com a cm íuas couías.quc as lagrimas dos

dignidade, fe queria ter a Deos olhos naô dcíítm claros finaes da

propicio, & alavaçaó pouco du. laftima , que lhe ficava no coração,

vidofa. Os quaes confclhos elle Ecoftumava dizçra quem lhe ef-

fcguio tanto ao pé da letra, que íe tra^hava aquelics cxccíTos de
amor,,

'
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amor , que fabia pouco dellc, quem Dcos , o qual por efpaço de 2 c . an-

o naõ achava rcfuícitado cada hora noi» vivera nò habito com maraví-

ni fepuUura do amigo defunto. Ihoíocxtíriplode Virtudc>, & ían»

Porque amar cm vida, era couía tidadcdcfcjoíodcouira vid«mais

commua a todo género de gcnic
j

pcrfeytaj & de guardar ccn» mayor

& amar depois da morte , era to- intcyrcza, ò^ rigor os prcccycosda

que de quem conhecia íegrcdos Regra, com íiccnça de ícu Prelado

d'aIma,&íilTimvivconcftcsextre- (que lha deu cem poucogoao) íe

mos de íentimcnto muytos tem- vcyoaClar. va!, èí faílando com
pos, masdcmodo,qucporalcan- noííb Padre SaóBcríiardo, lhe dei*

çaríua companhia no Cco, traba- cobrio atenção que alli o trazia, &
Ihoutodopoífivel pelo imitar, vi- o modo com que fc íahira de leu

vendo na terra, & a'guns annos de- Moítcyro : com a vinda do qual te-

poislhccumprioefícdcfeio^lcvan- venoíToP^dreSaô Bcrnaroomuy-
dç-oo Senhor para íi , onde rcpou' tOiOntcntamento co^ihcceadon:»

fa gomando du premio merecido Ic a virtude, que depois achou. E
por íuas obras ; & dèlle faz memo • Jcm mais aguardar provaçocns de

ria o Cataloúo que trata dos Santos hoípedaria , lhe lançou o habito,

áa Ordem Ciítcrcicnfc. Ciftercieníe , onde fua virtude co.

í c mcçou a rcrpiandeccr em íórma,
^*~ ~

que poucos annos depois o elegcQ

. CAPITULO XI.
,

noíTo Padre Sa 6 Bernardo por feu

Prior €um grande latisíaçaô do
Davida de Hubtrio Prior de Cia Convénio , de quem era geral-

r.ãVâl, & dagrande fantidade de mentcamado pela maníldaó, beni-

Jetis cojlntfíes, com hum Sermão gnidade^ & fervor de eípirito, &
que nojfo Padre Sao Bernardo outras mil virtudes, que rinha em
jez ern (tiâ nwrte^ onde Ihedk grào teó íubliir.c, que o próprio

grandes Igkvoi es, ncíío Padrç Saô Bernardo , cuja vi-

da cratiuRiacerta regra de fam.ofa

QUando ncíTo Padre Saõ perfcyçaõjíccí pautava delias, & as

Bcrnrdovcyo a Claraval, louvava cm publico^ & fccrcto,

oc turrcçou a íe divulgar a fama de com palavras muy encarecidas. Ti-

íuavida,& milagreSjacod:aómuy- nha tanta brandura na oraçai», &
tas pcííuas de varias partes a vello, tanta graça de lagrimas, que a

& tomar hcbito de Íuama6;achá quantos o viaô incitava a fervor,

do alh hum íeguro porro para a Dormia muy pouco, ôicofíumava

bemavenmrarçi eterna, & hum ca- dszcr, que quando nas vigílias naô

minho mais breve , quecmncnhu. houvera mais ir>tercíre, que alon-

maoutra parte. Eera tltotaõrccc- gar a vida, efte devera baftar, pa.

bidocmtoda França,cucnaô havia ra apartar os ht mens do fono dc-

partecmtodaella , onde íe falIaíTe maíiado, que cm quanto dura_, nos
cm outra matéria com irsais cfpan- tem encarcerados os acílos Vitaes

,

to, que na títranha vidados Reli- & convertidos cm fcmclhança de
giofos de Claraval,& na fatuidade mortos.

defeu Prelado. Eccmo eiU tama VcndonoíTo Padre Saô Bernar*

chcgaíTc a hum Monge Santo , por do tanta virtude , & prudência em
nomeHubtrto, que vivia em hum Hubcrto, & havendo de mandar
Moftcyro da Ordem de noífo Pa- fundar huma Abbadiano Arcebif^

drc Saô Bento, chamado Caía de p:idu de Rcnxs, na Província de
• Campa*
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Ca mpania , chamada Igmaco, que
foy aquincafílha de Claraval,eíco-

ihco para Abbadc cfte Santo va-

rão, íabendo quam bem eftavaõ

nellc cílcs,& outros mayorcs car-

gos, de que deu clariífimaprovaa

profunda fabcdoria , com que edi-

iicou , & regco íeu Moíieyro aU
guns annc)s,nos quacs chegou fua

virtude a tanto , que florecco com
muytos milagres , ainda que em
parcicuUr osnaõ refiraõas memo-
rias, & Authores, qaelhccontaô
ÍU3 vida. Daqui mandou Huberto
fundar o Mofteyrode Signi por
Religiorosde fua Abbadia.Ecomo
tiveàemhuma, & outra pofta cm
ordem > & bom concerto, dema»
neyra , quenaõ parecia fer fua pre-

fença muyneccíTana , quiz fatisfa -

zer asíaudades do iCloftcyro de

Claraval ,& companhia de noíTo P.

Sâô Birnardo,a quem amava emJe.
íuChnrtode todo íeu coração, &
de coníentimcnto,& parecer feu,

renunciou o cargo Abbacial , 6c fe

foy recolher em feu próprio Con-
vento, com tanta confolaçaó, &
alegria d*âlma , que nenhuma cou-

fa lha pudera dar igu^l vivendo na

terra. Nem foy menos agradável

íua vinda aos Religiofos , porque
como era amado de todos^ nenhum
havia , que em particular o naõ fcf-

rcjaíTe.E era já carregado de annos,

&muy dibihtado nas forças cor»

poraes, mas com tudo iíto nunca

quiz fer efcufado do Goro , né das

obngaçoens da Religião,nem acey-

tar favor algum dos que a Regra
concede aos de tal idade, antes con-

tinuava os ados regulares com
tanta devoção, & alegria, que os
mancebos fe confundiaó, vendo-íc

menos rigorofos, mais froxos,

&tibios, que clle. Nunca pcrdeo

jcjum , nem deyxou de velar em
oraçaõ a mayor parte das noytes*

Naó fe oaviojà mais de fua boca

palavra cfcandalofa , nem que pare*

ceíTe naícida de agaftamento.O feu
roílo moílrava huma íiaccridadc

Angélica , & hu contentamento de
gloria, E coítumava noíTo Padre S.

Bernardo a dizer delle,que moílra •

va pelos olhos as enchentes de gra

.

ça , que Deos puzera em fua alma

;

& tanto eíhmava fua virtulc,quc
aigumas vezes íufpirava em o ven •

do , êc dizia , que íóãquclla virtu«

de fe podiaó dar louvores , & ter

cnveja. Sendo Huberto jade muy-
ta idade , & tendo fervido a Deos
fo. annos contínuos, 2 o. no habito
de noíTo Padre Saõ Bento, & 30.
nodcCifter, & tendo de íua vida
mais de 5o. foy NoíTo Senhor fer-

vido de o levar para fua gloria, ôc

fatisfazcrlhe nella os bons ferviços

quefizcranodifcurfodcfua pere-
grinação , fcgundo alguns aos if.
de Fevereyro. E íentindo-íc ellc

chegado ao ultimo ponto da vida

,

chamou a noíTo Padre Saõ Bernar-

do para fe defpedir dellc. E entre

outras muytas palavras lhe dide:

Padre, rogay por mim, que te-

mo efta partida , & naôfeycmque
gafteyos muytos annos de vidai

que Deos me deyxou viver para o
fcrvir. Smtome falto de mcritos,&
temerofoda íentençadaquellcSo-

beranojuiz, diante de quem naõ
v^alem outras adherccias^ mais que
as da confciencia pura*

Naõ podenoíTo Padre Saõ Ber-

nardo deter as lagrimas, vendo na«
quelle Santo varaò huma humilda*

de taô profunda, acompanhada de
tantos merecimentos , Ôc ados di--

gnos de gloria , & confolando-3 o
melhor que a dor de o ver morrer
confentia , eftevc com ellc até ihc

ver dar aquella alma bemaventura-

da nas mãos dos Santos Anjos, de-

pois de cíiar três dias contínuos

quafí lutando coma morte. Efen-

tionoffb Padre Saô bernardo cn
canto extremo cila morte , que fe

naòtoy nadefcuirmaóSaóGcrar-

,Nn do.
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fÇQtimcnto. E conhecendo^ que a couuanta vontade, & fcguiocom
bum eorpo taõ Tanto fc devia fc- tantaconftancianodifcurfodeíua
pultura diíFerentc dos mais, o vida. E nem ainda eííc corpo mor-
mandouícpultaremhumarcomct- tal, de quem parece teres toonad >

tidona parede da clauUraajunto da póíTe, íetedeyxarà para fempre ,

poít^ 4a Livraria pequena de CJa. porque o tornaras a d^r, quando tu

raíV^Í , onde repouía fcu corpo fan. inimiga perderes teu (er, ôt fores

t\ú\fjrOi aguardando pelauniverfal como venada levada em triunfo

rcfurrcyçaó das carnes , para em dos que agora vences. Tornarás
companhia da alma ir gozar dos í' fem falta J tornaras a rcfttuiref-

ben^ que cila eftà poíTuindo. Fez» t^ corpo , que com as vefperas de
IhenoíTo Padre Saò Bernardo per tí tuacncgada tratafíc o dia de hon-
mefmo o Officio do enterramento, tem com tantos dcíprezos, ak-
& diííc a MiíTa cantada, tratando o gr^ndote, & triunfando pelo ve.

corpo deíunto com fumma venera- resmettido emteus laços. Virá o
çaó , & ao dia fcguintc fez em Q- Unigénito Filho de Dcos com po-
pitulp hum altiífimo Scrmaô de der,&mageftadeluprcma^buícar
louvores de fuâ vida, &ícntimen. a íeu querido Huberto, & irans-

to de Tua morte , o qual por fer díg- formar na fcmelhança de fua ref-

no de talAuthor> &muy impor- plandecente humanidade^ aquellc

tante ao louvor deite Santo, porcy corpo mortal- Entaõ que fcrà de ti?

traduzido fielmente das obras de Sem duvida ícrà o que diíTe Hierc
noílo Padre Saõ Bernardo, onde mias; No ultimo dia ficarás como
andaimpreíTona fórmâ fcguinte. nefcia. Sendo Huberto vivo, para
Huberto amigo de Dcos he par. naô perder mais a vida , tu ficarás

tido da vida preíentc , fervo fiel, & morta para nunca mais deyxar de
amigo devoto. Vós próprios fois o fer. Vomitou a fera maritima o
tcftemunhas,comoa noytepaífada Profeta, que tragara, & tu lambem
fçnosfoy ci'entrc as mãos a modo reftituiràsa Huberto^que^aopa
ác hum pàíTarinho. Por todos cites recer , tens encerrado em teu vcn.
trcb dias oattribulou amorre, & tre. Quanto ao mais ( irmãos
trouxe entre íeus dentes, dcfcjoía meus) aíTás artificiofo Sermaô vos
dcíc fartar do fanguc, que ranto pregou cite fervo de Deos em to»

procurava ; fez emfim o que pode

,

doo género de fantidadc , q de in -

deyxou o corpo fem vida , & jà o duítna toy comprido , & profun-
tcmos depofitado nas frias entra- do« Diffuío digo,quanto ao eípaço

nhãs da terra. Apartou de nós hum de taõ larga vida :profundO;quaa»
dcceamigo^ Hum prudente confc- to ao fublime toque da virtude,
lhcyro,& hum ajutíador confiante, que teve nclla Naõ ha para que
nem a vós , nem a mim teve refpey. abrir boca em Scrmaó de fcus lou.

to cfta infaciavel homicida, Ôi a vorcs,fetedcs o fcu na memoria, &
mim menos j

que a vós. Deita ma- o fixaítes de Verdade em voífos co-

ncyra coítumas dividir, ó morte raçóes«Cincoêtaannoscótinuoí;,Sc

acerba , fera cruel , fel amargofiíli- pouco roais , viveo em íerviço da*

mo , efpanto , & horror dos filhos quelle, que faz Reys aos que o íer-

de Adam ? Em que te vingaíte ? vem, jcdosquaesconvcríou em
Mataíte,pcíruiftc,masque?acar- vol7a companhia , quafi doprinci-
ne , & corpo íómcnte , que fc brc o pio deita Caía , naô fó fcm obra ef-

eipinto naõ tens juri£diçâõ , pois candalofa, mas com univcrfal fa»

Mi tisfaçaõ
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tisfaçaô de todos; por cujo rcfpey* zombaria, pratica de vangloria, ou
to fcrá alegre fua lembrança aos vóZíqucíoubeíreaenvcjafQuem
íucceírores,que depois de vós víe- o achou alguma hora julgando vi>
rem. Como eírrangeyro , & pcrc» das alheas , ou louvando aqucllc ,

grinopaírouaviagem,& vidapre. que lançaíTc juízo íobrc cilas?

fentc , toniando o menos que podia Quem houve algum dia , que o viC»

das coutas da terra , como aquellc íe fallar palavras ociofas ? ou para
queíabiarerto, que naácradefte melhor dizer, quem houve, que fe

mundo. Naõ tinha aqui vivenda de naô temeííe de o clle achar occupa-
muytadura,comonaó tiveraóíeus doem femclhantcs praticas? Em-
antcpaíTados. Mas pondo o animo fim vivia como qurm andava foli-

nas couías por vir, as hia feguin- cito, por naõ oíFender a Deos cm
do,com deícjo de alcançar a palma, palavras , íabendo , que íó aqucllc
a que Deos o tinha chamado. Ne- fe pode chamar pcrfeyto , q chega
nhuma coufa tem ncllc o mundo

,

a ral cftado. Oh quam longe eftà de
que com razão file contra íua vi. ti(^amigo Huberto)aqucl!aamea-
da, porqjenem omundolhecon. ça doEuangelho: Aydevós, que
tentou nunca a clle, nem clle ao agora rides , porque tempo vos vi,'

mundo. Quam eílrcytamsntc po- rá , em que choreis / Por ventura
de , ufou de fuás larguezas , Sc mci achou-o algum de '-^ 6s rindo algum
nos cuydo que uíara , naô fendo dia , ou em companhia dos que rif-

conftrangido da obediência : com fem muyto ? He verdade, que mof.
vcítido , & mantimento fc contcn- trava hum rofto alegre por rcfpey-

tava, mais para fupprir faltas , que to dos prefcntes , & por lhe nao
para demaíias ; fenaõ dermos cftc fcr carregado : mas rizo conhecido
nome àquillo , que fe naõ clcufa , f fc eftais bem lembrado) nunca o
doqual clle muytas vezes fequey» admittio a íi.Pois tratar quam afcr-

xava ,como fe fora fuperíluo. Pou- vorado foíTe na obra de Deos de
cos dias antes de fcu tranfito (fe dia,&denoytc,atéo ponto de fua

mal me naó lembro ) praticando morte, hc coufa deíncccíTaria para

ambos juntos, me diíTc, que era CO- vós, que naõ íó oviíles com os
mo Beneficiado dcíic Mofteyro

,

olhos, mas tiveftes por digno de
& fendo homem fem proveyto , fe admiração. E como chcgaííe a ida-

mantinha àcuflados bens.daCafa de quafi decrépita, & além dos tra-

de Deos. lílo lhe naícia de fcr ver- balhos da velhice foíTe atribulado,

dadcy ramcnce humilde,& brando & quebrantado com tantas , & ta6

de coração. E f.orecendo nelle to- grandes enfermidades, (como mui-
das as mais virtudes, tinha entre tosdcvósfabcm)cratodavia(co-

cilas mais luílrc a graça da manfi- mo lá dizem ) o animo vencedor

daõ,em virtude da qual femoílra- dosannos, 5c invencível ás cnfer«

vataõa£lavel,ôcamorofo para com midades*

todos, quanto na verdade o era. Finalmente par frios,& calmas,

Mas entre cilas coufas todas , vós por montes , & valles , fubindo,

que o conhcceítes muy bem , viíles & defccndo, fcguia o trabalho dos
fua converfaçaõ, £c ouviiks fuás mancebos , de maneyra , que a to-

palavras , fabcis
i^
ícm que eu vo lo dos nos fervia de admiração, & cf-

diga) quam limitadas teve a^ pa- panto. Se aconte ia alguma hora

,

lavras , & quam refreada a lin^^ua. que para tomar coníelho nos muy-
Quem ouvio nunca de fua ííoca tos negócios que fobrcvinhao, o
fom de murmuração ^ palavra de detinha comigo mais do nçccílario^

Nn i] cftava
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citava triílc > & melancolizado, aífim a raiz, & origem dcIIas,ccmo

cm quanto fc naõ tornava a mettcr o rcniedio c3c cada húa ? De tal mo-
em companhia do Convento. Ka. do diícorria pelâS particu landa,

riflimamentcfc achou nunca me« des da fabida enfermidade, qucpo*
nos das Matinas, ( antes das quaes dia imaginar quem fe lhe confcíTa-

cftava íemprc levantado ) nem das va,que lhe tinha viílo o coração,&
outras Horas , que íc coftumaó^ achado-fc prefcnte a todos feus

cantar no Coro.falvo por huma nc« penfamentos. Pois quam rico vos

ceflidade taô urgente, como hehu- parece, que foy de caridade? De
ma enfermidade mortal. No que talmodovcftio íuas entranhas de

toca ao R.efeytorio, eícanamentc miíericordia,queatodosefcutava,

ufava dos manjares Conventuaes. & por todos intercedia , íem o íabc-

Eíe alguma toufa outra lhe pu- rcm aquclles próprios por quem
nhaõde mais, ou anaóaceytaya, rogava. Naó punha os olhos nas

ou o fazia com tanta força, que pcíToas^mas fomente nas ncceíTida-

muytas vezes mo citava fobre iíio dcs, de m.odo, que era humilde de
a Communidade, Tinha aíTentado coração > brando na pratica, conf.

comíigo , de nunca beber nem pro- tantc na obra , sífcrvcrado na Càri-

var outro licor mais que agua pu* dade, fíel no que íe lhe encomenda-
ra , íem eu lhe mandar outra coufa

j va , & nos coníelhns aitentado , &
& quandofuccediaconítrangcloa muyprudentc Foy ma is com pof-

bíbervinho.detalmaneyraoagua- toqLietodososhomens,que vi cm
va , que fc o parecia na cor , ficava noííbs tempos ,

perfevcrando fem-

agua no fabcr. prc na mcíma grav dade. Em todo
c, Quafinuncai' fenaõ foy coní- tempo, & lugar, íem nenhuma dif-

trangido da obediência ) entrou ferença acertadiflimamentefcguio

na Enfermaria, & entrando nella, ospafíosde]cfuChnílo,femnun-
cfcaíTamente o puderaô alli deter cadeíviarospèsatcofimdajorna-
alguns dias. ConleíTo que era neíle da.

particular menos obediente do que Chrifto foy pobre, & elíc tam-

convinha, porque o pezo de fua bem pobre. Hum viveoemtraba-
authoridâde me atava as mãos pa- lhos, & outro paíTou ávida com
rao naô confranger. Em tudo o infinitos. Foy Cbrifto crueiíica-

louvo> fenaõ neíia parte , porque do, & elle também pregado cm
como todos fabeis , foy nella muy muytas , & grandes Cruzes. Teve
fingular, & tenho para mim, que as Chagas de Jcfu Chriílo imprcf-

fc teve algum traba;ho,foy fó por fas em leu propriocorpo, fupprin»

cfte refpcyto, & por naó fe querer do emíimcfmoo que íaltava de
fugeytar a meus preccytos nas dores , para imitar verdadeyra»

coufas tocantes á ncccífidade de mente as dcfeu Chriílo. Rcfurgio
fua fraqueza Pois nos coníeihos, humj& outro tan^bem terá fcu dia,

qual vos parece que foy? defínte- SubioChriftoaos Ceosj & dcfte

reíTado tem duvida, & muy difere- também cremos , que fubirá. Su-
to, & tanto melhoro fty, quanto birà [digo] quando o Rey da glo»

mais vezes mctti a maò em fcu pey

.

ria defcer por noíTo rcfpey to , do
to. Eraófóofeyeu, mastodaelia próprio modo, que antigamente
Communidade. Quem houve ( me íubio ,& quizer mcílrar íua kran-
dizey ; lalHmado de grandes, & deza, pois naó arguemenoFpoten»
varias icntaçoens , que chegando- cia dcíctr pelo ar a juízo, que íubir

fc a cllc , naó ouviíTe de fua boca

,

por cllc ao Cco. E allim o projíno-
•^' • \ Iticàraô
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flicàraõos Anjos ao tempo dç fua muy chegado , & falvando a meus
Afcençaõ , quando dificraô aos conhecidos dcmiícrias, fòa mim
Apoftolos: Eftc ]efu ,

que agora íc dcyxaíies a braços com cilas. Le-»

vos toy para o Ceo, virá outra vcí Vâfi:cf-.Ticaquclks,quc eraõ meus
do proprin modo, que oviíies ir irmiosno íanguc, & n^uyto m is

agora. A Efcritura Divina aconíc- no efpinto, qualificados cm tratar

]ha , qucfenaõ dcm louvores ao voíTosncgocios,& os do mundo ,

homem^ em quanto vivc_, porque conformcao que vós aconfclhais.

naó ha louv.rícguro,fena5 depois Lcvaíiel-me depois dcílcs outros
que a vida falta. El^e coníelho muycDS^ quemc ajudavaôa levar

guardey cu com fumma advercen- eila pczada carga, que puzcftes fo.

€13;, pois no diícurfo de fua vida bremim ; & humfó, que cfcaíía-

naõ abri boca para ícme hantc pra- mente me ficava cm Huberto , de
tira , efcufandoem mimfufpeytas tantos amigos comome faltaô^tan-

de adulação, & nelles crimes de to mais querido que os outros,

vaidade. Mas deíiesdous males jà quanto era mais antiga noíTaamiza-

ambos vivemos íeguros , pois nem de , também mo Icvaftes > porque

cu o tenho prcfcnte.nem elle ( por- era voíTo. Eu íó fico para os carti-

vcntura ) me ouve : & dado que gos, &í paragoílaramorteemca.
ouça , mal íc poderá mover com pa- òz huma deitas , & para fuíientar

lavras humanas aquellequctíòin- fobre mim a tempcttade devoíloír

tima,& ditofamentccíiá unido ao rigores. Oxalá acabareis de mjt^r
Verbo Divino. Nada va em jà para huma vez a quem laíiimais tantas

,

com cllc as tentaçoens do inimigo, fcm guardardes hum miícravclho-

& o que fópra o vento da vaidade, mcm para tragar tantas mortes,

jà lhe naó podem fazer daran . Mas nem com iftohc minha tcnçaõ

Chegado fois jà ( Padre Santiíli» contradizer a juíia fenrcnça de

mo )áquella fonte de pureza, que Deos. Mas elle, que me começou
com tanto ardor bufcavcis. Engol- deaffligir,profíga atèofím,accrcf-

fadoeftais jinaquelle infinitomar cente humas dores a outras, íem

de piedade Divma. E quem mais levantar maõ» que eíTe fera todo

encomendou a pureza humana, ou meu contentamento , que cu apare*

quem houve,que igualmente amaf. Ihado eftou ao caílígo, confiado,

fc huma couía , & outra? Vio-íe queo piadofo P y converta algum

nunca praticar com alguém coufa, díaorigorembencficios Poronde,

que chegaíTe a cinco palavras, fem feem minhas palavras houver in-

fe ouvir nellas tratar da verdadey- diciodelaílima, naó o haverá pe.^

ra pureza, & da piedade faníiffima lo menos de murmuração. Naô
de Deos ? Por onde naó choro fo» choro eu por Hubcrto , (

pois fora

bre vòs , a quem o Senhor cumprio injuílo chorar , por quem foy con.

os defejos de voífa alma : mas cbo- vidado à mcfa rica da gloria ) mas

ro por me fer kvadohum confclho choro lobre mim , & fobre vói to*

fiel, hum foccorro grande, hum dos, fobre efta Cafa, & fobre os

homem conforme comigo>& talha, mais Rcligiofos delia, todos os

do à medida de meu coraçaó.Sobre quaes pendiaó dos coníelhos de fua

mim cahiraó todos cftes males, boca.

por mim paíTáraó f ó bom Jefu ) Do próprio modo , quando o

cftes ímpetos de voíía ira,& a mim Salvador do mundo levando a

arcmorizárauvoíTasindignacOens. Cruzáscoftas ( cofhimíiô os la«

Apartaftcs de mim hum amigo drocns levar o baraço, cm que haô

j Nn iij dã
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dc acabar a vida ) poz os olhos nas mo ) o amor cm indtgnaçac. E fe

mulheres, que o ícguiraô defdc porventura no lo levou E3eo» por

Galiléa , & as vio dcsfcytas cm Ia- noíFos pcccados, pcrmkta ôlle^ <^uc

grimas , virandooroftopara^cilas, o próprio que fe nos foy , a^cauce

IhcsdiíTc; rcmiíraôdelles, para que nos naó

Filhas dc Jcrufalcm, deyxay dc venha hum mal íobre outro. Do
chorar por mim,^ guarday o prato mais ( irmãos meus ) vos aíTcguro,

para vós , ftt yolíbs filhos , porque que fe feguirdes luas paiTadas , na5

osmalescmque me vedes, terno cahircis taô facilmente cm pcnfa*

fimmuy chegado , & cíics em que mentos vãos, cm palavras ocioías,

clVou a ,7ora faô temporacs , mas os em eraças^ & zombarias.nas quacs

que voíTo juizo naõ àlcanç* faò perdeis muyto tempo, & gaitais

eternos , & Ic faô tcroporaes , pelo grande parte da vida. Voa o tempo
conleguinte fcràô traniitorios , & irrerocavel , & quando cuydais re*

fe traníitorros , de pouca dura , & mediar cfía leve pena , cahis cm ou*

baíia para prova de ferem fugey- itamuitomayor. Porque íabey km
tos a mudança , & fim , poderem- falta, que depois da vida prefcnte,

íc alcançar dos fcntidos. Tempo* nas chamas do Purgatório fc pag^õ

raesforaó os trabalhos , que vi- penas em dobro , & ascouías dc

mosnamoricde Hubp|:to, mas já queaqui fizemos pouca conta, lo

cm premio dcllcs poilue gofto , & pagaòaic o ultimo poino* Bcmcn"
alegria por todas as Eternidades ; tendo eu, quamdiífialhcaodiiíò»

por onde naó hé bem que chore- lutolujcytar-fcámodeítia: aohn-
mo$aquclle,qucviveifeíitodedo- guaraz guardar filencio: &aoYa.
rc» i & tnítezas , nem murmure gaburdo Viver quieto j mas tam.

líios por nos fer levado : antes de- bem fey que lhe haó dc fcr muy tO

mos graças aqílcm no lo conccdeo mais duras dí ÍLÍrcr as penas di

tanto tempo, porque ferti duvida ourravida. Ecftc Santo varaóquç
cntcndco,qué lo. annosíelhccon- aqui vedes fepultadOi tambcmno
fcrvQu a vida , íó por nós , & para principio de fua convcrfaõ (como
bem ncíTo. E cfte íó temor me ator- cu fcy muy dc certo ') padecco fo-

menta , qjc no lo IcvaíTc Deos ago« bre o mcfmo infinitas tenraçocns ,

ra^pòrnos achar indignos de fua mas com grande rcíiftcncia pele-

companhia. E quem fabc íe por- jou, 8f alcançou vitoria. E aflim co»

ventura nos foy levado , para com mo cntaõ Iht era duro de fofrer o
ícus rogos nos favorecer diante do combate das tentaçoens, aflim ago-

Padíe Eterno ? E oxalá , que aflim ra lhe fora infofrivel tornara citas

ícja , porque fe tinha tanta caridade mcniniccS;,por íc lhe ter o bom cof-

vivendo com-nofco, q de melhor lUmc trocado jà cm natureza. Ex-
vontadc me grangeava a mim as crcitayvos pois ncfta d urrina

;, &
coufas tocantes ao dcícanio corpo* guarday a forma de vida.qucouvi-

ral , que a fi próprio : quanto cohi lksj& viftcs ncjlc^ para q mereçais

mais razaò citando umd^ com chegar áqucllc Senhor, quç já o
aqucl'a fumma caridade , que hc o tctt) ciQlnligo > que hc gloi lofo por

mcímo Deos, me tcrà hum amor

>

todai> as eternidades.

& affcyçaõ foberana ^ Mas porvcn^

turá , como agora fabcm-iiHdci^aiz

a impcrícyçaò dc minha vida >títy- P^^^
xaráde fc compadecer como ccáVu

'

iiiav« , & cçnYcricrà ( ícgUnoo tc-
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CAPITULO XII.

"Dã marãvílhoÇa vida ,
ò- convtrfiw

de Gofredo de Ptrona Fhior dt

Oaraval y& de Odo Suhprtor da

pí'oprta Cafa,cum a relação defens

gl-wtofostranjàôí'

NO rempoquc noíTo Padre

Saô Bernardo paííou cm
Alemanha a fazer a paz entre o
Empcrador ConradO;, òc outros

Princi pes do liJipcno,comojà dey
xamos contado cm fcu lugar, con.

vercco no Condado de Flandres

algumas pcíToas iníigncs em Tan-

gue , & letras ,& lhes lançou o ha»

Dito em ClarâvaL £ como alguns

dos convertidos a Dcos naõ purief-

fcm logo deyxar o mundo, por ne-

gócios que tmhàQ ntlle , fícàraõ

certo tempo ;>que o Santo lhes aíH-

nou , para depois de concertadas

fuascoufas>oirembufcara Ciara-

vai, & receberem de fuás mãos o
habito. E entre cftcs , que ficàrró ,

foy Gotredo de Ptrona , maíicebo

de gentis panes , 5t de gençâô il*

luitriíTima, que feguia alguns an»

nos havia o excrcicio das armas,

com fatisfaçao do mundo, &cre.

dito grande de fua peíToa , & tanto

mayor , quanto a liçaô da Phibro-

phia, 6t outras boas Artes lhe il.

luftrava mais o entendimcnto.Mas

como o Demónio envejava a falva»

çaõ deita ^ & demuytas outras aU

mas ) que o Santo lhe tirava das

mãos com íua pregação , & (anta

doutrina , ordenou as couías em
forma, que idoclle para Claraval,

Os ânimos fc lhe mudàraõ , & pro-

pU25craó entre fi , de nenhum ir to-

mar o habito , nem cumprir a pala^

vra dada ^ noflb Padre Saõ Berna r»

do. O qual ícndo avifado deitamu
dança f & rwó íofrendo ao inimigo

(ahir vitorioío da cmprcza, lhes cf-

creveo a todos huma carta, chea de
braíidura, & admoeftaçoens íaa-

tas,animando-os-acumprir íua de-
t^crminaçaõjSí facilitandolhcâoca

.

Hiinho da gloria. E vendo, qu^
íacmcom iíto íe fedsiziâó a< Dcos^
fe poa a caminho para Flandrcstjf

não tendo refpeytoa fcatraba ho,
a t roço de cortar o fia ao que o De*
monio começava de ordir. E achaí>-

doa Gofredo, & aos mais perver.
ti dosjtanto lhes diiTe na matcria de
fua Llvâçaõ, & taô cíficazes ra-

zoens allegou , para confundir fua

mudança , que tornarão a renovar
fcu voto : & cortando por tudo , fe

partirão em companhia do Santo,

& fe fora6 caminho de Claraval,

Havsa geral contenianucnto, aílim

nos quchiaõ de novo, comoem
qaem os levava comíigo : huns pop
íabercmobomeftado, quetinhaó
colhido^ôc outros por tirar da mão
do Demónio tap cxccllentes úqU
pojòs.

Só Gofredo de Perona hia taô

triftc , & ehcyo de melancolia
, que

dava muyto em que cuydar aos ou*
tros. Trazialhs o inimigo à memo-
ria aquelia liberdade , & vida folta,

que tinha, feguindo as armas 3 as

galas :,& bizarrias da S Idadcíca:

asriquezaa^, & pompas dacafa de
fcu pay ; os morgados que efperava

herdar; a convcrfaçaó dosamig s

quedeyxava. Reprcícntav,rdhc a

grande aípercza de vida que toníia*

va: o encerramento da clauíira; a

humilda ie do habtto Monachai: a

pobreza ,& ncccííidide de todas as

coufas da vida: & com iíto nada ha*

via em que pudcífc acfwr IcDaõ rri-

ftczajSrdcfconíolaçít^grandJÍÍimí:

êcfoyellatal) que hum dos com.
panhcyros , que com ellc hi» vii de

tomar ohabito, lhe perguntou «

cauía ,
porque íè via cm fcu fofío

humatriílczata-õiniima qiicatca

cor dclielhctinh;!rt;udad;i^^fey.

to tão outiOíi qsje t^ifàncái ^^fO
proprio,
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próprio , que antes era ; ao qual ellc donde alcançara o contentamento

rcípondeo^que não fe maravilhava, que moítrava, tendo tão poucas

nem clle tinha de que fe maravi- horas anteádico, que nunca ícria

Ihar, pelo ver daquele modo, por. contente. Ao qual elle rcfpondeo

que era jà impofiivel ter contenta- [ comodizSaòGuilhclmc j qucíe

mento, cm quanto lhe duraíTc a lhe ouvira dizer, que nunca teria

vida. contcntamêto, foubcíTc que jà naõ

Caufou cfta repoíla alguma ai- haveria no mundocouía,queo en-

tcraçaó noquclhaouvio, conhe- triftecefic. E bem íe vioncUe ícr

cendo, que devia de naíccr de algu- efta mudança da mão de Dcos,pois

ma tentarão grandiflima. li cha« vindoaClaraval,& tomando o ha*

mando de parte a noíTo Padre Saò biio, & no mais difcurfo de fua

Bcrnardo,lhcdcícobriooquepaU vida, não houve trabalhos , nem
fava , & o modo com que Gofrcdo enfermidades , que lhe roubaflcm

confeíTara fua triíUza. Diílimu- o contentamento, com que fervia

louoSanto por entaõ, fcm fallar aoStnhor. Noannodefuaappro»
coufa nenhuma ncfta matéria, & vaçaõ , confcífando-fe ancfloPa.

achando poucas legoas adiante hu» dre Saó Bernardo , lhe pedio com
n)a Ermida, que eftava algum tanto muyta efficacia , que tiveíTe por

apartada do caminho , fe apeou da bem de alcançar de Dcos a conver-

cavalgadura , & mettido dentro íaô de feupay, que era hum Senhor

nclla , fe poz em oração affcrvora» ncbiliflimo,& de partes dignas de

diflima , pedindo com infinitas la- fua nobreza , o qual pela vida que
grimas ao Senhor, quetivcíTe por o filho tomara , vivia cm grande

bem deconfolar aquclia alma, & tri{lcza,comofe pôde ver da carta

darlhc forças, com que refiftiíTe ccnfclatoria , que o San olhe ef-

aos combates da tenração do De* crcvco , a qual anda em fuás obras,

monio. Eíiâvâo os companhcy- Sx. começai: Si úítufnvefintm^ âc*
ros apeados júto da cftrada, aguar- E tanto importunou com ifto o
dando que íahiífe o Santo , & Ga- Santo, até que lhe diíTc:

frcdo de puro enfadado le lançou a Naõ vos canfeis mais pela con-

dormir fobre hum penedo , & dor- verfa6 de voíTo pay , porque fem
mio todo o tempo, que noflo Padre duvida sffirmo, que cu lhe hcy de
São Bernardo gaftou na oraçãOi & veíliro habito neílcMolkyro, on-
acabando hum de orar, &outro de de fera perfeyto Monge ,& depois
dormir a hum mcfmo tempo , fe le- de íua morte o amortalharcy com
yantàrão cada hum per fi muy con. minhas próprias mãos.

Iclados. O Santo pelo que Deos Não tarearão muyto as promcí-
lhe tinha concedido , & Gofrcdo fas do Santo , lem que fe cumprif.
pelo que da oração tinha alcança- fcm , porque alguns mezes depois,

do, que foy huma quietação, & movido cem particular graça do
goÓo efpiritual cxquifito , fcm lhe *Senhpr , fe vcyo o pay de Gofrcdo
paíFarem pela imaginação as coufas a Claraval pedir o habito , & noíTo

com que antes andava inquieto. E Padre Saó Bernardo lho vcílio por

tal era a graça de leu rofto , & mo- fuás mãos , & nellc fervio a Dcos
do com que engrandecia a vida com fingular exemplo alguns an*

,Moníichalquee!colhéra,queosou- nos, até que chegando a hora dí »r

tros companhcyros íc efpantavaô, gozar do premio de íuas obras,Ihc

&aquellc qucfabia de íuadefcon- deu hurna pcrigoa enfermidade,

íolação , lhe chegou a perguntar ícndo noíTo Padre Saõ. Bernardo

^c*.iqo*i^ aulentc.
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aufente. E parecendo a rodos , que lhe náo roubar das mãos a gloria^
cada hora acabava a vida, íe deteve de que jàcítá gozando,
cinco mczes em caíTís, até a vinda Pouco tempo depois de fuj
do Santo. E como fe a morte moí- morte fuccedco a de Odo , Sub

»

trára , que nào aguardava por ou- prior de Claraval ^ varaõ de virtu-

traGoufa> olcvouaodiafcguinte, de ftnguíariífima. Tomou Odo o
d< pois de dle chegado; & o Santo habito no principio da fundação
Abbadecumprio a promeiTa , que do Moíleyreponde ajudou a fofrcr

fizera de o amortalhar per íi mef- aquelle admirável rigor, & peni»

mo^ com grande confolaçaó de Go* tencia , em que viviaõ léus prirney^

fredo feu filho, que ncíic tempo vi- ros F undadores,íupportando com
viacom i^rande exemplo de Tanti- devoção grandiílima as neceíTidâ-

dadcEdetalmodoaproveytouno desde comer, vcftir, dormir, &
camnhod. virtude, qucnãoha« de todas as mais coufasneceílarías

via ciL fua pe Toa coufa digna de re« à vida humana. E tanto mais alegre

prchcnt2Ó,anccsmuytas, de que era, quanto mais trabalhos pade-
íe tomar motivo para o proveyto cia,achando,qucnaôvínhaõ acon»
cfpintual. E a tal períeyçaó che- toastribulaçoenstemporaespade-

gou , que noíTo Padre Saó Bernar» cidas por Chriíio^com a gloria,quc

do o fez Prior de Claraval, d.ndo- depois deita vida fe dava em prc-

Ihc lugar no Convento acima de to- miodelias. Vendo noíTo Padre Sa5
dos y como o tinha na pcrfcyçâo, õc Bernardo nclle tanta perfeyçaô , Ôc

exemplo da Vida. nos Rei igiofos tanta latisfaçaódc

Neftc cargo fcaventajou tanto, feus coftumcs, o elcgco cm Sub-
& fez taes extremos , como le a vi- prior do Convento , achando , que
da paliada fora chea de imperfey- por fcrofficio que fempre trata na
çoens : & de ta! modo fe entregou á Communidade , & anda junto com
penitencia, que noíTo Padre São ella, o íervirta com geral Ta tisfa-

Bernardo lhe mandou moderar o çaó de todos. Nem o enganou íua

rigor de la, porque le lhe não di- confiança, porque a brandura de
minuiíTcm as forças , & vieííe a fua condição, Òc a fuavidadc dos
morrer anticipadamentc. Chegou coftumcs attrahía os ânimos dos
o fim de fua vida,&trabalhos,Tcr- outros cm fórma,que nenhum tra.

vindo ainda o cargo de Prior , & balho, ne afpcrcza achavaô d-íficil,

como cntendco que morria, come» paíTando-a em fua companhia. Era

çou de íe alegrar em fi mcfmp, & devotiflímo íobremododoSantif«j

cantar alguns Pfalmos , & Hym- fimo Sacramenro do Altar^Ôc quan-^

nos em louvor de quem o chamava do celebrava , fcntia tanta fuavi-

para fi , de tal modo , que os Reli- dade do eípirito , que naó lhe era

giofos de Claraval andaváo todos menos acabar a MilTa, que arran-

paímados ,& como de coufa nunca car o coraça :> das entranhas
j por-

antes viíta, fc admiravãoj pois fcn- que alli ( como elle próprio coftu-

do regra geral ,& ley , a que iodos mava dizer algumas vezes ) falla-

vivemos lugey t s , temer a morte, va com feu Deos f.'CC a face , & ti-

fo cfte Santo Prior a feftcjava com nha lugar de lhe pedir perdaó da
mufica a modo de branco Cifne, fuás culpas, Ôcfoccorro a íuas ten*

quando fe fcnte vizinho ao fim de taç ;en$ , & de lhe abrir as chagas

feus dias. Nci^e contenta mento,8c de lua alma , fcm iniervir tcrccyra

júbilos da alma, a deo a fcuCrca* peíloa. E nunca òefciava de acabar

dor , com quem vive ícguro de fc a vida ( como outro Simcâo) fcnaô

quando
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quando acabava de icr cm fu^s quem nas apparendasdcfóracíta-

mãos oCordeyroíemmagca, por va ainda para viver muytos annos-

cujos mentos fe anichilaõ os pec» Mas enganou-os cite pcnfamento,

cadosdo mundo. Amava de todo porque o Subprior dahi a poucos

coração a ncfíb Padre Saô Bcrnar- diás cahio cm cama de huma febre,

do , & tanto cílrcmecia fobre clle, que no principio fe julgou por li-

que fe o via doente cm cama , fc gcyra , & no difcurfo íc íoy pondo
affligia com oraçoens , & la^^rimas cm termos , qut k deu a conhecer

continuas , pedindo ao Senhor ^ por mortal, com fentimento geral

quco naó IcvaíTe deyxando-oael- de todos os Relígiofos, a quem
Ic vivo ) porque cm nenhum modo dohia fua perda , tanco pela muyta
fe atrevia a vcroMoftcyrodeCla- que lhe vinha de ficarem fem hum
raval , do modo que havia de ficar Prclado;,& companheyro taó fanto,

depois de fcu falecimento.E como como por faberem
,
que hiaprepa-

cfta imaginação o attribulaííemuy- raro caminho a noíTo Padre baó

to , chegou hum dia a fallar com o Bernardo , & que naò viviria muy-
Santo í & pedirlhe pelas entranhas to depois de ícu falecimento. Dif

.

da mifcricordia de Jcíu Chrifío, poz-fc o Santo Odo para aquellâ

que lhe alcançiíIcdcUe graça, para ultima jornada com a preparação

fcrfcuvcrdadcyro fervo, & hum de arrependimento, contrição, &
dom , que dcfejava febre tudo , Confiílaó de alguns defeytos, ( íe

qual erajkvallo para íi antes de fua acafo os tinha ) & tomando os
inerte. mais Sacramentos da igreja com
Quizo Santoconfolallo ncfles hum contentamento notável. E

dcícjos , & impetrou do Senhor chegando-fc a hora da partida »

quanto lhe Odo pedio. Ecomoíe vcyo noíTo Padre Saò Bernardo

chegaííc a morte de ambos, hum vcllo,& lançarlhefuabençaôj da-

Rcligiofo de Claraval vio a ordem do que cíiivcíTe naquclíc tempo de
quctcriaôcm ir prímeyro,oudc- cama,&muydcbi itado. E achan.

pois, pcrque lhe parccco, que via dc-o jà agonizando coma morte
ncíTo Padre Saô Bernardo vcíiido quando chegou , vio que cíiava te.

de caminho , & aviado como para merofo da partida , como quem cn-

quercr ir a Jerufalem , & chcgan- trava cm hum mundo naó viflo ,&
dc-íeaelle Odo, com fua natural duvidava de fuás obras merece/

humildade lhe dizia , que Hêô fc remafcntcnça do Juiz fevero. A
partiíTe fem cllc

,
porque naõacha. qual agonia como o Santo Iheco^

ria gafalhado no caminho 5 masque nhccco, chegandoaclIe^lhediíTc-

fc deyxaile eftar, atè que cilefoíTc com algumas lagrimas;

diante preparar as jornadas;& com Oh alma fanta, que caufa tens

ifto fc deyxava o Sarto da partida para temer , ou quem tefaz entrar

por alguns dias,& depois o hiafe- cmagonia, fc deíde osprimcyros
guindo chcyo de contentamento, annos , que déíle vida a cfíe corpo,

Dcfta viíaô fccntcndco logo , que que dcyxas , ferviíle a teu Crea.

Odo morreria primeiro que o dor,&Rcdemptor JESUChriíto,
Santo.EcomocUc andavabem dif. como temes a partida? Parte, par-

pofto , fem achaque de enfermida- te fcgura, que fem duvida irâs di»

de , dado que noíTo Padre Saó Ber- reyto a teu Creador, & apparece»'

nardo citivcíTc muy quebrantado

,

rás em fua prefença.

aguardavaó que viveíTe muyto , Ouvindo Odo cftas palavras do
poi^ havia de morrer depois de Santo Abbâdc^fícou chcyo de gran.

de
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de confiaoça: & ícrcnando o roíio, para Deos , cnire as quacs foy a de

cm moltras de ccncencamentom- Alexandre de Colónia, mancebo
tcrior que recebera deo-tcrouvi» 'nobihflimo na gcraçaõ , rico na fe-

do, deu aqucile cípiriCo An^cíico 'Zcnda , douto cm letras haitianas >

â quem ooreára^deyXindoocorpo &'divin3s,& de caõ íubtjl entendi*

tão bcllo j & chcyo de gra§a^ <juc mento , que com elle aicançouenl

nunca vivendo iia flor deíuâ^idíde jpoaca idade , o que outros não al^

o fora t^mo. 3Caòção gaftando iíniyta no excrcí-

CooKçáráo os Officiõs è^^ir» cio das letras. Com cite nobre
c-omend;ação^o defunto, os quaes mancebo fallou noiTo Pàdf^ Sáô
noiToPadr^ São Bernardô fe^ per Bernardo algamas vc^cs, & gof%

Í\ meíino. Ejazendo O tanto corpo tou cancode íiias boas partes , ^è
nomcyodacaia antesckokvarem 4:c\c íaliimade odeyxar nomun^
C como íecmáo coftUííB*via:^eikíe -àú^ ande os contraites delle lhas

poz cicjoeíhô* diante doConven- dcbbarataíTem. Por onde lhe che-

co todo 5 & com n)'iyras lagrimas ^ou a dizcr hum du , que dèíTe a

nos olhos lhe bey jou oíj pés htima

,

Ocos parte do muyio qu'c lhe de*

& muytas vezes , dando míio cc- -ra ;,& rhe grariticaíTe a liberalidade

ílemunho de algumasrevclavocns, qiic com elle uíára > cm lhe d^r tu»

que teve da íoberana ijloíia de fua do per fcy to y com íe lhe d r tv;do a

áma. A fepultura fiãoquizque «íie, mettcndo-fe em Religião, &
íoíTe nas clauiiras , ondie íe ccítu. dcyxando por íeguir a Cíiníio , o
maófcpultar os outros Religioíos, queaoíimdeyxaria fera matéria dè
abrindo hum arco na parede da merecimento. Ouvio Alexandre
clauftra, que ficava junto da Livra- com attcnçaõ muy grande âs pala

.

ria pequena , o iançárao em compa» Vras do Santo , mais pelo rcfpcyto
nhia dos oífos do Venerável Hu« devido à fua pe{íoa,que por vonta-
bcrto, Fnor de Claraval, onde de que ti veíTe de aceytar osconfc*
aguarda a univerfal refurreyçâo, lhos,quefelhcdava5nellas.Even4
para em corpo, & alma ir gozar os do que lhe pedia repoíla, com os
bens , que hoje goza fóoefpirito* melhores , & mais moderados tcr^-

Eliá feu nome no Catalogo dos mos que pode , o defenganou da
Santos áSi Ordem, & delle fefaz pouca vontade, que tinha para fec

menção na vida de noflo Padre Saò Mange , accrcfcentando a ifto,que

Bernardo. a outro qualquer género de vida fc

\- ,,
'

. affeyçoariâ mais facilmente , que a

cite que lhe perfuadia com tantas

CAPITULO XllL razoens. E por mais que noffo Pa.

dre Saõ Bernardo o tentou divcr»

Da vida , e^ fantos co/lumes de Fr, fas vezes , rtunca lhe pode tirar da
Alexandre de Coloniát & de Ar* boca outra palavra melhor^ que cf-

naldode Mayorca , Religiofos di tas 5 dohdí vcyoacolligir, que o
Claraval : com a relafaí da tnor* melhor modo de negociar , que po-

te de cada hum dellês» dia haver neíta rt^âteria , éra alcan

.

jyjij.^,,^
çar á força de oraçaô o confcnti-

ofter c 4. f^^ Uando noíTo Padre S* Ber- mento , que Alexandre de Colónia
Prar.(pir. ^j^íiardo paífou cm Alemanha naõ queria dar. E fazendo particu.

a pregar a Cruzada para irem a Je- iarmenteoraçaõ por elle, alcançou

'^•5- rufalem , juntamente adquiria SoU de Deos noíTo Scíihor o que dcf>
dados para o Empcrador ,£( almas javai&anoyÉefeguinte depcsdc

u noíTo

iih V



4J1 LIF%0 QVAUTO
noíTo Padre Saó Bernardo ter co- Partio-re Alexarkdre de Colónia

mcçado fuás devoçocns , cftando dcllc, com lhe certificar , que ne-

Alexandre dormindo, lhe appare- nhuma coufa da vida o poderia

ceoem vilaõ o propno Santo, o obrigar a íeguir feu parecer na-

qual lhe dava faiidc de huma tcrri- quella parcc. Chegarão as horas de

vel cnfcrmidadc,que [ fcgundo feu jantar, pouco depois dclle partido,

parecer] o tinha quaíi no fim da & entre outras coufas , qucpuzc»
vida 5 & depois tomando nas mãos raõ na mefa a noíTo Padre Saô Ber-

fcu próprio habito, lho veítia com nardo , foy huma delias hum pey-

a boca chca de rizo.Mas como nem xe , q os Francczes chamaô Perxa,
dormindo fe lhe perdeíTe a pouca o qual clle chegou para íi : & pondo
devoção , que tinha à vida Mona» os olhos no Ceo por algum efpaço

chal , parecialhc , que por duas ve- de tempo , lhe lançou depois a ben-

zes lançava de íi o habito,& indig- çaô , & por via de cumprimento o
nadodevcra infíancia, que noíTo mandou ao Mcftrc Alexandre, di-

Padre Saô Bernardo fazia cm lho zendo,que lho mandava , por fer

querer veftirjíedefviavadelle, até a melhor iguaria que ihe puzcraó
que chegando a lho veftir a tercey- na mefa. Rccebco-o elle com mil

ra vez , ficou raõ jufto no corpo

,

alvoroços , vendo que o S ^nto fc

que por mais força , que fez cm o lembrava tanto dclle,& o tinha por
tirar , nunca mais po ie. E chegan- íeu mimoío,& lhe mandou os agra»

do-fe o Santo a cUc , lhe entregava decimentos devidos a tal favor: &
obordaò, que trazia na maõ, de* muytomaislhe mandara, fe fou*

notando o Báculo Abbacial , que bera os mentos, que fe lhe guarda*

depois leve: & deyxando-o com vaõ no Ceo por meyo daquellc

elle , íc hia , lançandolhe primeyro peyxe , porque no ponto que o co-

a bençáô algumas vezes. Acordou meçou de comer , íem faber como

,

Alexandre caníadiíllmo do fo- nem porq caufa , lhe começarão as

nho : & poíio q a lembrança delle o lagrimas a cahir dos olhos em grá-

períuadiife que havia de tomar deabundãcia,5cos fulpiros a fahir

habito de Religião, todavia, co« dopcyto cõ tal Ímpeto, q os pa^és>

mo a vontade craamefma quean- & criados, q o ferv(aô,fcnaôfabiaõ

tes , rio-fe do fonho , crendo , que dar a razaô com tal novidade , nem
da imaginação do que ouvira fallar clle mcímo entendia os cfFeyros,q

ao Santo, lhe ficàraõ as cfpecies rentiaemfeucoraçaõ,acéq tornan-

caufadoras do que paíFára , eilando dolhe â memoria a vifaõ da noyte

dormindo. E achando-íe com o precedentc,&Iembrandolhe donde
Santoodiaf guinte> lhe deu conta vieraaquelle peyxe, acabou de cc-

( como por graça , & pafíatempoj nheccr a vocação Divina, & côclu-

do que fonhára , dizendo, que tan- hio comíigo de dar coftas ao mudo,
to o cançâra ver o habito fobre íi & feguir os confclhos de N. Padre

( ainda dormindo) q acordara fua- Saó Bernardo : & levantando-fc da
do,& taócheyo de tribulação, co- mefa, íc foy ver com clle, onde
mole na verdade o quizeraõ conf- lançado afeus pés lhe pedio per-

trãger a tomar o ha^)ito de Monge, daõ da dureza , com que rcíiílira a

Sorno-fe o Santo brandamente, & fuás palavras , oíFereccndo-fc dal li

como por graça lhe difle, que bem cm diante a feguir em tudo o que
crafcntiíTc trabalhos íonhados da lhe mandaíle. FeOejou o Santo
vida que o havia de dcfcançarj muytoa converfão de homemtaô
quando na verdade a profcíTaíTc* infigne^ & omcyo por onde Deos

lho
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lho conccdèra,ao qual naô acabava de fc fcguir. Foy de maravilhofa

de dar louvores por obra taõmara- humildade, porque deyxadas as

vilhcíj , comoaquclla fora. E in» partes de nobreza, com que alguns

de- cjà para Claraval, levou com- tomaõ prefumpçocns deíneccíTa*

íigo elie ,& muy tos outros Novi- nas,& as de letras humanas ,& Di-

ços, adquiridos por vias divcrías, vinas, que raramente deyxaô de
diante dos quacs fez grandes mi* caufar fobcrba cm ânimos pouco

lagrcs ncfta jornad. . E como Ale- avifados : as perfcyçoens naturacs

xandre[ por fcr homem de muy tas que lhe pudcraô traz cr alguma prc-

letras, 6(juizoJconíideraircc(lâS fumpçaõ,detal modoasdefprcza*
maravilhas q via , com mais attcn» va ,& tmha cm pouco ,

que fcmprc

çaô que os outros , folgava noíTo diante de feus olhos valcomaiso
Padre Saó Bernardo de praticar queosoutroscmfíachavaõmenos>
ccmellcne(la matéria, & de lhe que todas as partes de que o cnri*

dará entender nellafcgrcdos, que quccéra a natureza. Na contem»
as letras lhe naõ cnfínavaó^ nem plaçaõ era muy ordinário,& como
muy tas vezes fe podem moílrar tinha grande juizo, alcançava ncl-

com palavras i como era no Santo la coulas profundiílimas , éc com*
avirtudc particular de fazer mila- municavaihc o Senhor grandes fc-

grcs, coma qual fentia, quando grcdos. Succedeoneíic mcyotcm-
lançava a bcnçaó a hum enfermo, fe po haver noífo Padre Saõ Bernardo

ficava faõ. Eíahindo ambos da Ci- demandarão BifpadodeTclofa^
dade de Bala , chegou hum homem que he em Gafcunha , fundar humt
furdo ao caminho ^ pcdindolhc re- Ábbadia , chamada Grandeíiiva,&
médio a fcu mal > & o Santo (em le havêdo de bufcar Abbade para dar

deter , lhe lançou a bcnçaõ , afOtri aos Monges, q mandava a cila nova

a cavallo como hia^ éc paíTando fundação > lhe dco ao Mcíirc Fr*

adiante , diíTe pára Alexandre: Alexandre de Colonia,por cílarcm

Aquelle homem alcançou faude, fuás virtudes, & grandes mereci*

porque cu o ícnti cm mim^ quando mentos pedindo cilas , & outras

|lie lanccy a bençaõ. mayores dignidades \ &C poílo que

5, Virou Alexandre as rédeas ao houve de fua parte granjc repug-

cavallo, por tornara ver cila mara* nancia , ao fim pode mais a força da
vilha , & achou certo o que noíTo obediência > conílrangido da qual

Padre Saó Bernardo diíTcra. Eo aceytou o cargo , & iníignias Ab-
mcfmo lhe acontccco com hum ho« baciacs da maó de noíTo Padre Saô

mcm^a quem fárou dehum olho no Bernardo ,
para fe cumprir , o que

próprio dia , ficando cUe cada hora vira cm fonhos,quando o Santo lhe

mais admirado , & dcfejofo de fa

.

entregou o fcu cajado E tendo fcr-

bcro fcgrcdodaquclla virtude in. vido naquelL dignidade alguns an-

trinícca
,
que o Santo conhecia cm nos com maravilhofa faris facão da

íi, & naô podia explicar aos outros. Ordem , (by dcyto em A bbade de

Chegado a Claraval tomou o habi- Ciíhr, & Gene raliífiíiio da Ordem
to de Noviço ,& vivco nclle com toda j onde teve lugar de cílcnder

tanto exemplo , &: finaesdc virtu- maisosrayosdefua fantidade, &
de , que ao tempo da profiíTaô cita

.

moí\rar4e ao mundo verdadeyro

va jà merecedor de coufas muy difcfpLiloj& imitador de ícuMcf.

grandts,& para as taes o chamava tre Saô Bernardo. E como gaftaíTc

noífo Padre Saó Bernardo , achan

'

alguns annos cm goverrio da Or-
dg nclliS ícu confelho muy digno dcm,& na coRquiíía do Cco,cheyo

Jj^
" Co de
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dcdhnos , & virtudes acabou cm o para fcu Rcyno , pcrmittio q foííc

Senhor, deyxando aos prefentcs íabfdcrdcícuslcgrcdos hum fim-

muyto que chorar cm fua áuíencia^ picz Lavrador , q andava nocam*
& aos futuros muyto que imitar cm pograngcandoremcdio à fua vida

fua vida, a qual authorizàrão ai- pelo fuordeícubraço. Eccmocf»
gunslinaes, ôc maravilhas feytas tivcircparalançarojugoaosBoys>

depois de fua morte , tcítemunhas lhe mandou huma voz do Ceo^quc
infalliveisda gloria de fua alma , fc foíTc íugeytaraodcChrifto^di»

quchojcvivecom jefuChrifto , a zendo:

quem foubc fervirna terra. Vaytc, & dizc a Arnaldo de
Confcmporanco dcftc Santo va- Mayorca , que te leve comfigo a

Ob. Flores ^^ fpy Amaldo de Mayorca, a Claraval, para onde eftàdc cami-

íSinCi. quem entre muytos outros noíTò nho, & toma o habito <Je Religião
fterc.14- Padre Saô Bernardo adquiriopara juntamente com clle. Ficou o La^
Ptat^fpir.

Q^Q5g„(jj^Q nos EftadosdcFUn- vrador attonito, & duvidofo do
joannes drcs pfégãdo a Bulia da Cruzada* que a voz lhe mandava , & o ficara

siivríS'^
Era Arnaldo , ou Arnulpho ( co^ muyto mais , fe a naó tornara a ou»

dídím c* mo outros lhe chamão ) homem viroutrâvez,& notara fcr do Cco,
/ruoidus nobiliflimona geração , & abun- pela qual razão ficou muy confda-
-

*** danteem riquezas tcmporacs , & ao>ôca!cgre,&dcyxandoaoccu.
de animotio dócil, quecm ouvia- pação cm que cílava, fc foy ver

doasprègaçocnsdcnoíroPadrcS- com Arnaldo, a quem defcobrio

Bernardo, cahiolobrefi, & vioo quanto lhe a ontccéra , pedindo
graride perigo cm que tinha íua aí» que onáo defprezaííe de compa-
ma , vivendo entre os tráfegos do i^hcyro , pois íe a fortuna os àtU
mundo, por onde deliberou com* conformara nos cisados, os ígua*
figo próprio de dar de mão às ri» lava Deos noíTo Senhor no modo
quczas , & fenhoriosda terra, & da convcrfãc Abraçou Arnaldo
leguindo em pobreza a Cruzde íeu novo companhcyro com algu*

Chrii^o trabalhar por adquirir a mas lagrimas derramadas com gof*

bcmavcnturança eterna. E para dar to , vendo a lembrança que Dcos
cíFeytoa efta íanta infpiraçaói íc tinhadefua vida, fitos finacsquc
vioem parte fecrcta<3om ncíToPa- moílra^rade lhe agradar a mudança
drc Sáo Bernardo, & lhe defcobrio dcila, & Icvan lo-o comfigopará
fcuanimo, pedindo o aconfclhaíTe caía > depois de lhe encomendar Te-

«o modo que teria para ordenar gredo, o teve dahi em diante poií

fuascoufas, & deyxando quietos companhcyro muy particular: iSc

fcus filhos,& criados, tomar o ha. quandoíe houve de ir para Clara*

bitode Monge, & fervira Deos o vai , o levou , & teve por amigo na
quclhcrcílavada vida. Duas tar. convcrfão,6i habito Monachal,cm
dcs gaftàrão ambos cm dar ordem que o bom Lavrador cblhco por
aduvidas, & negócios, que Arnal. frutode fcu trabalho a gloria, çm
do tinha, & tendo tudo compofto que hoje dcfcança. Chegou-fe o
íc dcfpcdiraô com determinação de tempo em que noflb Padire Saó Beri
terem o cafo cm íegrcdo , ate nado nardo tornou para França , 8c Ari
Padre São Bernardo fc partir para naldo tendo jàdadofim aos nego/
Claraval, & olevarcomfigo. Mas cios, que o dctinhâo em Flandres/
Deos noíTo Senhor, que com a con- fc partiò para Claraval , deyxando
verfâo de ArnalJoqueria dar re« omundoadmiradode tãorcpentio
iDçdio.a outra alma prcdcltinada na mudança , ô( icus filhos , & ami.
^'^ gos
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goscheyos dcmiUaftimas por fua que a hum innoccntc ficava fendo
auíencia.Rcpartiomuycâsefmolas branda. MasoSanto Abbadc ^hc

a pobres antes de entrar no Mof- quietou cfta payxaô, dizendo , que
ceyro,& fez outras obras de pi eda- fabiabcmoquemaidava, porque
de dignas de animo taõ CathoUco naõ era raõ leve penitcjia períevc-

como o íeu. E quando chegou a rarnaKeligiaõ a.éofindavida,5c

Claraval, & fefoube entre os Re« cumprir com os trabalhos, & mcr-
jigtofos fua converfaõjderaõ todos ficaçaõ delia , q naõ baltaífe ( cum

-

infinitas graças ao Senhor,alcgran- prindo-a p rfcytamente ) para ex.
do-íede verem homem taõimpor« tinguir grande parte da pena mcrc.

tantchuma mudança taõ rara. Fez cida por fuás culpas. Accrcfccn*

noíTo Padre Saò Bernardo hum tandom.is,queíeelleocumprií]'e

Scrmaõ a'tií!imo o dia que lhe lan> da maneyra q le lhe mandava , ellc

çou o habito j no qual diíTc, que lhe dava fua fe, que quando par-

naôreccbérÁChriíionoíTo Senhor tiíT- defta vida, alcançaria lo,io

mcncs gloria da converfaò de Fr. o premio da gloria, fcm experi-

Arnaldo, do q rivcradarcfurrey- mcntar o rigor das penas do Pur-

çaô de La zaro , porq jc íe hum ef- gatorio.

tâva fcpultado de quatro dias , ef. Com efta alegre rcpofta ficou

tava o outro engolfado no fepul. Arnaldo raô confortado interior.

chrodoeíquccimcntodeDcosha- mente, que nunca houve tenta-

via muytos annos,& taó dcfcuyda- Çoens , nem trabalhos da vida, baf-

do da vida da alma , como Lazaro tantes a lhe enfraquecer o animo

da do corpo. Confeííou-^^e Arnaldo no caminho da fa vaçaõ , &obfcr-
ao Santo Abbadc de todas fuás cul- vancia Regul r

,
porque no tempo

pas )Com tanta contrição de lagri. de mayor afílicçlo , & quando as

mas , que com diâi:uldadc podia forças corporatseílavaô mais de«

lançaras palavras da boca; & no biliradas, Icmbrando-fe das efpe-

fim da confiífaó, aguardando qic ranças da gloria , que N.P. S Bcr-

noíTo Padre S. Bernar lo lhe deífc nardo lhe certificara, tornava a co-

alguma penitencia corrcfpondcnte brar de novo efpirito para fcguir a

á exorbitância de feus crimes, ellc cmpreza* Era folicito na guarda de

lhe mandou, que rczaíTe tresve. feus fentidos, muy frequente na

zesaoraçaódo Píjrfrwí>/?er,&quc confiífa 5 de fuás negligencias, &
perfcveraíTe nobom propofitoque tanto, que naó diíFeria hum fó mo-
cinha de fer?ir a Deos até o fim de mento, mas a qualquer hora que
íeus dias , para que o Senhor tivef- lhe Tobrcvinha o efcrupulo j bufca-

feporbemdelheperdoiraquelles, vaoConfcífor a quem o manifef-

& todos os mais peccados , que ti- tar , o que fazia com tantas lagri-

veíTe commettidos no diícurfo de mas > & dor de coração , que admi-
íua vida. rava os Confeílores , & os provo-

Alterou-feo Noviço com a bran. cava ao acompanharem noíenti-

dura da penitencia , & le qucyxou mento de feus defey tos. Accref»

com a do Santo, dizendo, que pa- centoulhe o Senhor no os mere»

recia couía de graça, confcííando- cimentos com varias enfermida-

lhe elle tão graves delidos, de que des,quelhcdeo, nasquaescllemo»

cfpcravadcz, ou quinze annos de ítrava íingular exemplo de pacicn-

jejuns , & outros tantos de cilicio, cia , tirando delias matéria ( como
& diíciplinas , acodirihc com hu- Sàò Paulo )

para esforçar o efpirit

ma facistaçaõ tão pouco alpcra , to , ícm nunca deyxar de fcguir a

Oo i) Çomwu*
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Communidade , & cantar as Horas

no Coro , como o mais faò do Mo-
íleyro É como cftivcííeahumas

Veípcras com terríveis dores de

cabeça ,& coftas , & laes , que com
difíiculdadc podia fazer as inclina*

çoensj & cercmon?as da Ordem ,

vcyo ^um Anjo vellido cmhuma
cogula mais ai í^ a que a própria ne.

ve, & o rofto taõrefpiandecente

como o Sol , & pondo»fe junto do
Sãto.quãdovinha zo Gloria Patri,

que fe diz noíimdecadaPfalmo,

a que os Religiofos fe inclinaõ^lhe

tomava a cabeça com as mãos , Si

o fuftentava , porque naó cahific

com a força da dor. Naõ via Santo

Arnaldo o Anjo, aindaqucfentia

oscíFeytos deite favor com ame»
Ihoria domai , mas vio outro íle-

iigiofo , que eftava junto delle , ho*

mem de fanta vida ; & alegre com
taõfermofa vifta, fe foy ao Anjo
paraoat^raçar, & quando jà eíkn-

diaosbra^^os para o recolher entre

cllcs, o Anjofe lhe poz cm outro

lugar.Iníiítio o Sãto Monge a^uas
vezes para o alca?içar ,& citando jà

perto delle , o Anjo ao úm dcfappa-

receo. Mu ytos favores outros do
Ce 1 linha Arnaldo , que nos naõ fi-

carão em lembrança , Sí muytos íi-

nacs fez em vida . tcftemunhas da
finaridadc de íuaalma, até que
fendo Noíío Senhor fervido de lhe

dar o tepoufo da bcmavcnturança,

pcrmittio que foíle cruelmente

atormentado de hum plcuriz, de
que íe confumia em tebrc , & de q a

vida Iclhe hia diminuindo por mo»
mentos : & como totpaíTe todos os

Sacramentos daS. Madre Igreja,

acabado de lhe dar a Extrema Un-

faõjficou mudo,& com os fcntidos

arrcbacados por grande cfpaço : &
quando tornou em fi , levantando a

v6z diíFe

:

^ Verdadeyrasfaõ ( meuRedem-
ptcr JESU Chriftõ ) todas as cou-
ías que diíTcftcs.

E como repetiíTe eftas palavras

muytas vezes , ôc os Monges lhe

perguntaílem a caufa delias, ven«

do que ihc naô refpondia , ima-

ginarão ferem deívaríos da enfer-

midade; & aílím o cíhvaóvend3

praticando junto do doente: mas
cllequcoencendeo Ihesdide, que

naô cuydaíTcm tal , porque em ícu

perfeyto juízo cftava, quando re-

petira aquellas pala- ras. t pergun.

tandolhe elles a caufa de as dizcrp

Santo lhes rcípondeo:

Chriílo noíTo Rcdemptor diz

no Euangclho, que a quem por feu

amor deyxar parentes, & riquezas

da terra, lho pagará cem d(jbrado

na eterna bemaventurança. Ealèm
de efta prom. ífa fer infallivcl , por

fahir da boca da própria verdade, a

experimento em mim, de modo,
que me faz dizer, íercm as promcf-

ías de Chrifto verdadí yras. Por.

que Ic a efperança que tenho da

gloria me faz eílas dorcí. que pade-

ço taôlaborofas, qucnaodarcyo
menor trabalho delias p r todos os

Reynos da icrra
5
que milhares de

galardocns teràò aqucUes efpintos

bemavcnturados, que lá vivera de

polTe daquillo que eu jà tenhoem
efperança?

Aífirmo-vos (irmãos meus) que

a efpiritual confolaçaõ, naícidadc*

fta efperança , excede cem mil poff

fcs de todis as riquezas diávida

prefente. Por onde fe dores tem

tanto preço que íe cítimaô por ga-

lardão, o premio verdsdcyroquc

íeràí* E também vos digo, queíc

algum dos que deyxàraõ o mundo,

& tomàraô o habito de Rclii;iaó ,

naõ merece efte premio cem dobra»

do,ícràpor naò ter feytoperfcy*

ta reíignaçaó das couías do muiií

do , mas que com a triíie proprie-

dade da vontade ,& condição pro#

pria retém tudonoMolkyro.
Admirados ficàraõ os Monges

ds oi^virem couías caõ iublimes a

homem.
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homem , que na5 tinha letras > cn» que com palma de martyrio entrai-

tendendo que tudo aquillo lhe naf« íc triunfante na gloria > qual foy o
cia da graça do Efpirico Santo> & gloriofo Saõ Bernardo > filho dei*

dos rayos de gloria^ que iàrcdun- Rey de Carlcte , cuja hiftoría

dávaõ naquella ditofa alma ^ que (aiémde Antomo Bcuther ) rcfe-

dalliapoucoefpaço íe foy em com- rc também Pedro C;lzoIario em
panhia dos Santos Anjos tomar íuas jornadas^ da Ordem de noíTo

poíTc daquellas efpcranças vivas, Padre Saõ Bento ^ donde tirey a

que noíTo giorioío Padre Sa6 Ber- íubftancia delia. He pois de faber,

nardo lhe diíTera no principio de que depois que pelos peccados de
fuaconveríaõ ;,& NoiTo Senhor JE- Hcfpanha, & pelos deliciofos fauí.

SU Chrifto lhe confirmava no re« tos dos ííeys G )dos, permirtio

mate de fuavida. Naôacheycom Deos, qua foíTe fcnhoreadâ dos
certeza o dia de feu tranfito , nem Mouros Africanos : houve alguns
o anno em que fora : amdaqae en« Capitães y que negando a obcdicn.
rendo fer em vida dr feu , & n ffo cia ao G< ão Callifa de Baldach , ou
Padre Sa5 Bernardo. Porque foy Babyloaia, fe rcbcl iraò com as ter-

fabidamente antes do anno , em ras de (eu governo, tomando titU'

que o Santo Abbadc partio da vt« Ío Real ^^ de negando a fugeyçaõ ^ &
da prefente Houve naqiicUe tem vaíTalla^ié devida a efte G^ão Mo.
pomuytos Religiofoscm Claraval, narcha da íeyta Maforaetana,como
a quem o Santo apparecco > & re- foraô os Rcys de Córdova , Tole.
velou muytascoufas,a'íim da glo- do, Ziragoça,& Sevilha^ cujoejc»
ria de fua alma como ào cílado de cmplo feguiraõ outros de menos
muytos outros daquelle Conven- conta. De modo, que o Império de
to. E fua fepultura era venerada Hefpanha íe veyo a dividir quaíl
como de homem fantíflino. Mas as em tantos Príncipes particulares ,
particularidades deites appareci» quantas eraõ as Comarcas., &: Ci*
mentos, & certeza doquenelles dades que havia ncUa* Entre eftcs

paíTou, naó poíTo eu referir com havia hum Mouro nobre na familia

mais declaração , por nos naò ficar de que procedia,esforçado por feu
em lembrança fenaó cfta gcnerali- braço, & prudente no governo,
<íadc. chamado Raix Norddim,queconi

titulo Real íenhoreava a Villa de
Carlete , & outras de fuaComar-

CAPITULO XIV. ca -, & por naó fer muy podcrofo ,

pagava páreas aos Reys de Ar igaõ

,

l^a vidai & martyrio deSaiBer» & tinha a?íentado paz com cilcs.

nardofilho delRey de Carlete, Re- Mas como era pouco voluntária,

ligiofo do Mojteyro de Foblet da naõ lhe durou mais , que em quan-

Antoniuj
Ordem de Q/ler, tofaltouoccafiaôdeaquebrar Por*

Bcutcrc. que fazendo liga com outros Rcys

peV s TVT^ tempo que cm França Mouros íeus vizinhos, &ajuntan-

Kaízoiar. X^ ^ fccia noííò Padtc S. Ber- do grande numero de Cavallaria ,
joriiat. 5. narJo com a eílranha íantidade de fcm avifar a ElRcy de Aragaó, com

pmS ^"^ ^^^^ > ^ ^ Ordem Ciftcrcieníe quem hunstmhaotregoas, & ou.
Sanais hia crcfcendoem opmiaõ , & no« iros obrigação de vaíFallagem , H^
Hi^Tp^^ vas Abbadias , quiz também o Se- zeraõ huma entrada em Catalunha,

de slud. nhor illuftrar ncíTa Hefpanha,com afloLndo quanro achavaô ,& pon-
^^p* ihc dar deita Ordem hum 5anto> doaçutclloa gente, que dcícuy.

Uo u) dada
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dada de tal fucccíTo ar>dava culti- quca tcmpeftade durou, o coní*

vando ícus campos. E como fc qui- trangérão por força a fer fcu hof.

zcííem recolher com a cavalgada

,

pede : nos quacs ponderando ellc a

achàraó os paíTos tomados pelos caridade dos Monges, a fanddadc

Chriftãos , que fe ajuntarão para de fua vida , a frequência do culto

cftc fim, & com morte , & cativcy- Divino , & o rigor com que íc tra.

rodos mais dclks lhe fizeraõdey- tavão ^ veyo a conhecer quamdif»

xar a preza. ferente era a verdade da ley Euan-

Foy eíta rota muy lamentável gelica , dos enganos de Mafamcdc,
para os Mouros , por lhe matarem & communicando-fe mais cm par*

nclla muyta gente illuftrc , & dey- ticularcom alguns Religiofos , cU
xarcm outra cacivi. Edosquenel- Ics lhe clarificarão o entendimento

la perderão mais, foy ElRey de demaneyra^quedcyxandoonego-
Carlcte, que íendo muy querido cio do refgate , a que fora manda-
de feus vaíiallos^ & vendo-o na do, tratou do de íua alma, & aca-

batalha arriícadoa perdera vida, bando de feinftruirnaFéCathoIi-

morrèraóosmais dclles pelo fal* ca,pedioagua do Baptiímo, cm
var, & outros fe deyxàraô ficar ca^ que lhe foy pofto o nome de feu

,

tivos. E como cila obrigação toíTc & noíTo Padre São Bernardo , cujo

digna de lembrança , teve-a clle de hamto tomou no próprio dia que
mouO, que em chegando a fuás ter- fc fez Chriílaõ , deípedindo a gcn-

ras , mandou ao Infante Juccf fcu tequcatè alli ©acompanhara por
filho fegundo, a Catalunha, para mandado d'ElR.ey feu pay, fcnaò

que tratoiífe do refgate de feus vaf* forãoaiguns delles, que allumia*

íalios , & naõ v'\ç.^'í à fua prefença dos com a Divina graça , o quize-

fcm lhos trazer livres , por qual. râofcguirnaconverfão, & Mona-
qucr preço que foíFe. Fez o Infan. chato. Tal foy o rigor , & abftmen-
te cfta jornada no coração do in- cia , com que o Cavai eyrodsjefu
verno, cm conjunção de grandes Chriflo começou as duas emprc-

tcmpcílades; huma das quacslhc ZáS,que tomara em hum ródia,que

fobrcvcyo longe de povoado , & bemfedcyxava vera afliílenciada

jTiuy peno da noyte, junto ao Mof- graça , & favor Divino que o go-

teyro de Fobletc da Ordem de Cif- vcrnava
;
porque na humildade ,&

ter , que entaõ fc andava cdifican* manfidão fcrVÍa de exemplo aos

do : & vendo a efcuridaó da noyte, mais antigos,& apurados Monges
a incerteza do caminho, os campos do Convento : na oração era conci-

cubertos ds agua, & o Ceo occupa- nuo, na caridade muy aflícrvorado,

do de tempcíluofas nuvens , que & na obediência taòprompto, que
ameaçavaõ nova tormenta, deter, nunca aos preceytos delia fe lhe

minou (ainda que Mouro) de fe vicem obra, palavra, ou qualquer

recolher ao novo Moílcyro,&ex- outra fignificaçâo exterior modo
perimentar antes o rigor de gente de repugnância. Eradeiaó vivo

contraria em leys, que do tempo juizo,& tão expediente cm tudo
adverfoaleu caminho. Mas a ca» o que lhe cncomendavâo, que o
ridade dos Religiofos, & o zelo de Abbade de Pob et o fez Gelleyrey*

darem bom exemplo àquelle Prin- ro do Convento , que heo íficio de
cipe mfiel, lhe preparou hum gaza» que pende todo o governo ,& fub-

Ihado tão alegre, como pudera ter Âancia da Caía,6c a que toca cobrar

em cafad'£lfCey fcupay. Enaófò asrcnd-s, i5c dar conta delias. E
aqucllanoyte, mas todos os dias aiadaquc o Convento Cívelfc muy.

tas.
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tas, clle exercitava o cargOpdc mo- pida de fufpiros > & os olhos con-

do, que nem fe achava dcícuydona vertidos cm rios delagrimas^ lhe

cobrança, nem peíToa agravada no diíTe:

modo de as cobrar- Aos pobres Sabey Padre , que cfte mifcravcl

quevinhaõ pedir efmoIaaoMof- entregue a tantos peccados , &pa.
teyro remediava com maô taó libe- i\o na boca da morte foy já( como
ral , que fc lhe vcyo a dar nome de vós o fois ) Monge de Poblct : &
Pay de pobres, aos quaes clle muy- por certas diffcrcnças que tive

tas vezes lavava ospésporíuas com o Abbade, lançando de mim
niãos,cunr.prindocomcllescíle^& o habito, & com clle o temor de
os mais offícios de caridade, que Deos, me ííz naõ fó Apoílata da

noíTo glcriofo Padre S Bento man- Religião , mas apofento de todo o
da cm fua Regra. Veftia aos pere- género de maldades. E para o cxer-

grinos, & os foccorria com di. cicio do corpo conformar com a

nhcyro para feu caminho, fcm com miferia do cfpirito , tomcy officio

tudo iíio fe adiar falta no provi, de Eílalajadeyro » cm companhia
mento da Communidade ^ pela doqualufcyd'outrosmuytopeyo-

qual razaõ o Santo Abbade lhe per- res. Mas pois Dcos permittio ver*»

mittia , quccxercitaíTc a fcugoílo vos em ta* têpo^fc ellcmedervida,

cftas obras dcmiícncordia,entcn. & vósmcouvcrdespcrdaódoAb*
dendo a graça que Dcos lhe tinha badcfem falta me tornarey ao Mo-
dado em cada huma delias. Porque Iteyro ,& gaílarcy o que viver cm
cm tud( era agradâve' aos homens^ continua penitencia de minhas
aflim como era ao mcfmo Deos. culpas j & fe a vida fe me acabarj

Huma vez acontecco, queandan- morrercy confolado de vos lem*

doo Santo recolhendo as novida* brardes deíla alma > & de mandar*
dcs , & rendas do Moíieyro , fe foy des enterrar meus oíTos à viíla pe«i

poufar a huma eílalagcm , o hofpe* ío menos da fanta Abbadia de Po*

de da qual eftava agonizando com blet.

a morte de huma comprida cnfcr- Admirado ficou Sa5 Bernardo
midade, & como a caridade em ne» de taõ novo cafo , & dando pala-

rfium lugar fabe cfíar ociofa, quiz vra ao enfermo de ir;c haver per-

S* Bernardo exercitai la ^ em acom* daó do Abbade , ou cumprir qual*

panhar^ôcconfolâr o enfermo na • quer das petiçoens que lhe fazia >

quclla ultima hora:& não pcrdoan* fc partio ao dia feguintc cncomcn*
do ao trabalho corporal , fe foy à dandolhc, que perfevcraíTe naqucl»

camera onde o doente jazia p muy la contrição até fua cornada :fello O
chorado dos criados , & mais fa- doente aàim , mas quando Saõ Ber*

milia de cafa , o qual em vez de mo - nardo vcyo para o levar a Poblet>

ilrar contentamento com a viíh tendo alcançado perdaõdoAbba^
do Santo, fe começou deanguf- de , achou que havia dous , ou três

tíar,&aíÃigir de tal modo, que dias que era falecido, 5c o lançáraô

todos os prefentes conhecerão o aterra: de que ficou muy pertur-

grande abai o, que a vinda do San. bado,& duvidando de fua falva«

to lhe caufâra.E querendo íabcr do çaô o chorou com infinitas lagri.

enfermo a cau<a de fua perturba- mas. Foy-fe depois difto ao Cura
ção , cntendeo que lha queria com- da Igreja onde ciiava a lepulturaA
municar cm ícgredo , pelo que fez lhe pedio o corpo, dizendo, que o
dcfpcrtar a ^ ala , & ficando ambos queria levar ao Moíteyro de Po-
lóSpO hoipcde com a voz intcrrom- blet 9 para fc lhe dar enterramento

cnçrc
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entre outros RcUgiofos » como a trás coufas fcmelhanteSj que o víe«

verdadcyro irmaõ de cada hum raõa pôremdcfgraçado Abbade,

deiles* o qual por confclho dos que orde-

Admirou-fco Saccrdotc,& qua» nàra j cilas fcm razocns o obrigou

íi zombando das palavras do San. a lhe dar conta dos gaílos , & dcf-

to , .he refpondeo , que fc efpanta. pezas que tinha ícyto , crendo que

va de ouvir tal novidade ^ & de pe íem laica o alcançaria de conta cm
dir o corpo fcpulcado do Eftala)a« al^^um numero cxccílivo. Mas o
dcyro, que havia muytosannos que cllcsbufcavaõ para afronta do
que vivia naquclla terra conheci Santo ^ convcrteo Dcos em honra

do , 5c havido por cal , com vida,U Tua* Porque dizendo elle ao Abba-
coftumes bem diffcrentcs do que xle, que não tinha livros dcRccey-
pedia a vida Religiofa. Infiilio o ta ,& Dcípcza , por onde dar con-

Santo em fua petição com mais et« ta na forma ordinária , maS que as

íicacia » & vendo q Te não dava cre- daria por outro modo mais claro,6c

dito a fuás palavras, veyo a con« palpável , o levou com todos os
certo com o Sacerdote , que dcfen- mais ^ que lhe não tínhão boa von*

terraíTem o corpo, de achando-o tade>ao ccUeyro, onde acharão

amortalhadocomo leygOpfícâflfe na tanta copia de trigo , quanta nunca
própria feputura, emqueeâava: fe vira nelle em tempo algum.Edif-

& tendo habito de Monge ^ lho correndoncíiaordem por todas as

deyxaíTe levar para Pob^ct* Acey» mais oífi inas do Moftcyro , a^hou
tou o Cura eOe partido , mais por tanta fartura , & tal provimento ^

íatislazer ao Santo ^ que por duvi* queadniradodecaleíiranheza, &
da, que tíveífe no modo com que fe conhecendo o milagre cvidcnti(Ii#

havia de achar amortalhado. £ ca* mo > quiz ter dcfculpas com o San*

vando,o acharão veftido cmco» to, corrido da deíc nfiançacom
guia com coroa aberta, & todas as que o tratara. Mas elle que vivia

mais infignias de Religião, de que cm eftado vtrdadeyramcnte hu*
o Cura , & mais peíToas ficarão ad - milde , poílrado a feus pés , lhe pe«

miradas , & nolTo P S* Bernardo dioqucocícufaírtídaqucllecargo,

coníolad'ÍIimo, crendo pelo q via, & o deyxaífc dar ali^uns dias á

que teria Deos perdoado àquclla quietação, & rcpoulo d'alma em
alma, pois com tanta dor , &.con- companhia da Communidade. £
triçaó íe par: ira do corpo- E cheyo tanto i nfiftio nefta petição , que ao
de maravilhofa confolaçaô o levou fim lhe foy concedida pelo Abba-
para o Mofteyro , onde a eíirauheí de , naò íem dcfgoílo dos Religio^

za do milagre ,& a reputação que o íos , que ncllc tiverão pay , cm
Santo acqairio de novo por cite,& quanto teve o oííicio de Cclley-

muyros outros, que o Senhor reyro.

obrava por fcu mcyo , forão caufa Vendo-fe Saô Bernardo livre de
de cflimular alguns ânimos envejo occupaçoens temporaes , fe cntrc-

íos , que tomando por occafiaó a li- gou às do efpirito em forma , que
berahdadc com qucagafalhava os naõ deyxava paífar ocioío hum
peregrinos , & provia os neceífita» momento de tempo ^ mas todo ga»

dos , começarão a divulgar pelo íiava cm perpetua contemplação^

Convento , que fc o não tiraíTcm & louvor Divino, Eftando nefta

do oflicio, fe vina brevemente a paz,&repoufad'alma, foube co'

perdcrafubíianciadoMofteyro.K mo ElRey feu pay era falecido,

tanto iníiituraó com cftas p & ou- & rcynava Muley Nuradim fcu

irmão^



irmaô ,& dado que da perda do dc« que em poucos d as a rcdu /io á ¥é^
funto tiveíTc o íentimento , a que ôi lhe fez tomar a agua dobaptiíf
o Tangue,&Chriíhndadc cobri, mo: &a própria Senhora fez doa*
gavâc, não deyxou de tomar ma» çao ao MoOeyro de Pobltt, depois
teria para louvar ao Senhor , km- deconvcrtidai de hum grande boi-

brando-íedaccgueyra em quepu- que, & de outras herdades, que
dera acabar fua vida , nãoogover- eftáo entre Pades, &o Moítcyro>
nando da fua mão a Divina miferi- & no tempo d'agora íc chama o Boí-

cordia. E inflammado comozelo qucdcPcblet.
da falvaçaõ das almas de Teus ir* Acabada a empreza de Lerida^
mãos, que ainda ficavão vivos, pe- fc foy o Santo a Carictc vifitarQ

dioliccnçaao Abbade, para os vi- irmió , que enrâo rcynava, ondç
fitar ,& ver fe podia acabarcom eU nas moítras exteriores foy bem re*

Ics, que deyxada a ccgueyra de ccbidoiporcaufadofalvo condu*
Mafoma, em q ic vivião^ fecon. <íto,que havia para todos os Chrii
vertcíT.m á i é d- JSSU Chrií>o. ílãosjmas no interior defejava No*
Deulha o íibbade com muytogo- radim tirarlhc a vida, tendo por a-»

íto, vcndu o fim a que era guiada, frota vcroirmãoem trajos Mona-
Edeípedindo-fedoConver to,co- chaes,& taócõtrarioálcy de Ma-i

mo aqucllc que por infpiração Di- foma*l'raticou S.Bernardo cõ duas
vma lábia , que o não veria mais, fc irmái fuás, mcçís na idade, mas de
foy primeyro a Lerida , que jà cf- fublime, & ma juro entendnner.to,

tava em poder de Chriítáos , on* & dandolhcs a entender a vaidade,

de achou huma Tia íua> mulher & fupcríliçaô da iey cm quí vi,

( aindaque Moura) nobiliflima^ via5,aspcríuadioa tomar a FcCá^
& muy rica: como aquclla, que ca. thoUca,& por fua própria moas
fára em tempo que a CidaJc era de baptizou efconJido dciRey ícu ir-

Mouros, com hum irmaó do Se- maó, com quem naô poJe nunca
nhor deila , & morto o mariJo em acabar que fizcflc cutro tanto , ai*

hum recontro, quando a Cidade tesfeindignava,& embravecia con*

Veyoa poderdcC hrirtãos, fe lhe ira o Santo, & lhe dizia grandes;

teve todo o rcípcyto , & femlhe afrontas todas as vezes que lhe fal-^

tomarem nada do que poífuhia , a lava em matéria de converíaó, & o
deyxarâo viver a leu modo , como queria tirar ái fua cegueyra; fendo

cntaõ fe fazia mu y de ordinário grande parte de fua dureza o inte-

nas Cidades que os Principcs Ca- reíFe de reynar, fabcndo que no in-

tholicos conqu íiavaó , porque ítanteque febaptizaífe, onaôve-
contcntando-fe com tomar as For. ria5 mais fcusvaíTal los, iiemrcco»

talezas ,& Praças fortes , cm que nheceriaó por Senhor,

punhaó feguros preíidios de gente Vendo o Santo com quam pou«
de armas, deyxaváo os Mouros co fruto trabalhava neíleparticu-

em fuás cafas, vivendo a feu modo, lar > determinou tornar-íe a feu

& cultivando as terras qucpoflíu- Moíteyrocoma preza que fizera

,^-4ijaô, & cobrando delles groííos nas almas de Tia, & irmãs. Econ.
tributos. Vcndo-íeSaó Bernardo liderando quam perigoío era dc-y-

com a Tia, & tratando com ella da xarás Infantes em poder do irmaó,

falvaçãodefuaalmajôcdaccguey- ícndo convertidas áfédetaópou.

ra, & falfi !ade da Iey em que VI- co ,& que as poderia vexar de ma

-

vcrajdetalmodoaperfuaJiofan- ncyra , que deyxaífcm a Iey de

dando a graça Divina de pcrmcyo^ Chriílo ; d( Vcndo-as lambem cer-

cadas
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cadasdeftc temor, aíTcntàraó en» na Igreja de Aloriza cm 20. de

tre fi, de fe prtirem cícondida- Agoíto, no própriocm qfcfcfte-

mente para terra d - Chriftáos, on- ja o tranfito de noíTo Padre S Ber-

de cilas tomariaô habito de Reli- nardo, devcndo-íc de celebrar aos

gioías, & acabiriaô fua vida em 23. conforme a melhor , & menos

ferviço do Senhor. Aguardarão os duvidofa computação. Deftes San-

Santos porconjuçaòopporruna,& tos fazem mençaõVilhegas,&]oaó

huminoyte cfcurafe partirão , le- de Marieta com huma brevidade

vando feu caminho por lugares cxcelíiva, confeíTando naõ terem

apartados , & pouco feguidos da notícia de fua hiítoria.

gente, a fim de naó ferem dcfcuber- ^

tos, iMas o irmaô , que na madru-

gada foube de fua partida , acefo CAPITULO XV.
cm ira diabólica contra o Santo, &
irmãs, mandou muyta gente de Das vidas y&fantas obras de Ber*

cavallo em íeu alcance , alguma da nardo , André , & Reynaldo Re -

qual os encontrou na paíTagem do ligtofos de Claraval com a morte

Rio Xucar, naò muy longe de A!- gloriofade cada hum delles,

zira,ouAlgeríra,& querendo tor- jj^.^^

nar a levar as infantes, comofou. M? Ntre as muytas a!mas, que afterc.

beílemquscraõ Cbrjítãs, & vif^^ JP^ i')eos trouxe a Claraval por Pr«íp*:

fcm a firmeza de feu propofito, 6c meyode noíTo Padre Saô Bernar-

a liberdade c^)m que diziaò mal de do, toy hum mancebo nobre de

Mafamcde ,& fua !ey ,lhecorcàraó geração , & muy defcjof > da falva-

as cabeças naquelle próprio lugar, çaõ de fua alma , chamado tambcm
confagrando-as cmMartyresde Je- Bernardo , o qual no anno de feu

fu Chriílo } & ao Santo Monge Noviciado cuydando nas culpas

,

Bernardo depois de muytas afron- ôcpeccados còmcttidosnod.fcur-

tas ,& vitupérios lhe atraveíTáraó fo de fua vida , a fim de os chorar /
a cabe a com hum cravo de ferro

,

& pêdir ao Senhor mifericordia ,&
mandando aquella alma vitoriofa a perdaõ delles , de cal modo fe lhe

gozar da gloria merecida , coroada dkHcultou no penfamento a remif ^

com triunfante Aureola demarty- faò de crimes tíó graves ,cuydan«
rio. Alguns conta5 que atraveíTa. dona magcftade, & inteyrcza da
do com huma fetta acabou o curfo foberano j uiz ; que vcyo a dcfcon*

de fcumartyr o. Eno lugar onde fiardefuaíalvaçaó, & perdera ef-

fuccedeo o fim deftes gloriofos perança de remédio. Soube-o nofla

Martyres , mandou algum tempo Padre Sao Bernardo por Divina
depois ElRey Dom Jayme de Ara- permiíTâô , & procurou com ad-

gaó fundar hum fumptuofo Tem- moeftaçoens, ik outros meyos fe-

plo , & dentro em huma fepultura mclhantes , livrallo de taó tcrrivel

acpoficàraõ feus corpos , onde pa* tentaçaõ,dizendolhe que naõ havia

ramoftra de fua gloria fez o Se. ma dades no mundo por exorbi-

nhorgraodes milagres.Foy feu glo- tantes que foíTem , aqucnaócxcc.
riofo tranfito pelos annos do Sc« deíTe infinitamente a grandeza da
nhor de 1

1

20. conforme os Autho- mifericordia Divina ^ Ôi méritos da
rcs quealleguey no principio , cm Payxaõ de Jefu C rifto, em que fe

tempo que noíTo Padre Saô Bernar- íalvaó todos os peccadores , que
do vivia governando o feu Moftey. com dor,& arrependimento de fuás

rode Claraval. Cclebra-fc fua fcáa culpas pedem a Deos pcrdaô dcU
las.
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ias . Mas como nada foíTc baítantc ChriUo. E corro o Senhor lhe qui*

para o tirar de fcu pcnfamento, zeíTe cumprir cílc dcfejo , lhe deu
nem prov car fcu coração apem» humacntermidadc, que ao parecer

tencia , difíciae que para eftar cer- moftrava pouco perigo , & no cfi

iode íua falvaçaô , & remédio , el- feyco era mortal. OuVmdo o Santo
le feria fiador de íua alma ., & fc Abbadc como o Enrcrmeyrôcfta»

obrigaria a dar conta ao Senhor vaemcama,ofoy viíitar, &vcndo.
por clla,com canto,que perfeveraí- Ihcno pulfo a ligcyrcza da febre>

leatè morte .0 habito que tomara, cfpantado de homem tão aíFcrvora*

& Vi vcííc conforme diípoem aían- do fc deyxar vencer de tão pcquc-
taR^egra. no ma '> o esforçou,& como grace*

Teve tal cfficacia cila promeíTa, jandolhediíTc, que ainda havia de
que ba^ou a dcílerrardcfeucora- comer com cllesda hortaliça, & lc«

çáooefpiriro de defconfiança , & gumes do Convento, por tanto
dali em diante fervia ao Senhor que não tcmcíTc a enfermidade,

com tanta alegria interior, qucne- Nãotemo,Pádrcmcu,(lher<:fpon-

nhum trabalho acha vadifficii, nem dco Bernardo ) antes confio no Se*

havia afpcrcza,cm que naó achaíle nhor , que nãodejxarà fruíVrâdos

ÍUTíraocontcntameiío.Eradehu» meus dcfcf^s. Cinco dias depois
mildadefingularilíima ;& fendo iU crcfceoa febre cm forma, que o
liiílriílimo na gcraçaô , nada lhe Santo Abbadc> ornais Rciigiofog

lembrava menos , que eftimar-fc oonhccèrào que ^ra mortal, & aco»

como ral , antes cm feus olhos náo dindolhc com todos os Sacram :n*

havia coufa mais inútil ^ 6c dcfey- tos da Santa Madre Igreja , ao tem»,

tuofa que dle. Era til fua caridade po que acaba v a de receber o da £x»
para com os pobres, Sc doentes, trema Unção, foy arrebatado cm
Repara a exercitar fc lhe deu offi. cfpirito, fícandocomos fcntidos

cio de Enfcrmeyro , onde fazia tão íufpcnfos ,
que fc pudera julgar

obras, que a imiravão aos outros por morto, fcnáotiVcra hum pc^
Religiofos, porque como cativo de queno calor no pcyto, por onde
cada hum dos doentes , os fervia rooílrava não fcr ainda defpedida a

nos mais hu nildcs oíficios qucfe alma do corpo, & citando aífim

podem imaginar,& aos mais neccf

.

quaíi huma hora ; tornou em íi com
íitados,&cheyosdemiferiahuma- huma eílranha alegria noroílo,&
na ,acodia com mais amor, feca- perguntandolhc o Santo Abbade
ridade; & quando vinhaõ alguns comofcachava,e!lclhcrcfpondeo,

pobrczinh.scftrangeyrosaCIara- qucmuybcmpclamifericordia, &
vai, para os quacs havia também bondade do Scahor, &accrefccn«
Enfermaria, eile lhes alimpava as tou dizendo;

chagas, & lavava os pés com hum Eu vos dou por livre, Padre
amor tão cntraohavcl, comofcfo. mcu,dafia«ça,&o'^rigaçâoqueme •^t^iUi

rio filhos feus. fizcíles, & vos dou ir finitas gra» '*^'*!;'^,

Servindo o Santo cftcofficiOjfo- ças pela piedade, que ufaftescom *.or

brcveyo no Convento huma enfcr. eífe pcccador* Sufpendtrão citas -^'\

ro^iJade pcílilcncial , de que mor* palavras o animo do Santo Abba*
rião muytos Kcligiofos, a quem de ,nãolhclembrandoacauíapor*
o Santo Enfcrmeyro tinha huma qucasdizia^&Vcndo-o Bernardo
picdoíaenveja,dcícjando fcr com- cmbaraçado«ofn cHas, Htctrouxc
panhcyradaqudlcs, que livres dos â memoria o que ambos paíTárâo

laços dacaFnc hião gozar de JeCii fendo ainda .Novlço,& como lhe fi-

cara
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cara por fiador do perdão de fuás com feus olhos mais do que a ísl-

culpas ; da qual ílança cllc o dava ma dizia ^ cobrou tal devcçaõ ao

por livre, porquanto eftava jàfe- Convcnto^quemdo fea Capitulo,

guro de íua íalvaçaõ pela miícri' poíirado em terra, pedio a noiío

cordía de Jcfu Chi.fto. Dcfcjou o Paire Saó Bernardo, & aos mais

Santo Abbade fabcr o modo por Religiofos, queoencomendaíTcm
onde alcançara eftacer(cza,&ven. aDeoscm íuas oraçoens, geraes,

do q it o Noviço fe efcufava , lhe & particulares , & como a irmaõ,

mandou que para confolacaó fua> &pa ticular devoto o naô pcrJcf-

& gloria de Deos o co itaíTc diante fem de fua lembrança. Ta! foy a de»

do Convento todo. E náô queren- voçaõ , & animo aíFervorado , com
doo Santo Monge quebrar o meri. que o Arcediago fez cíU devota

to da obediência. ciíTc que naqucl- pctiçaô aos Monges , q merecerão

leex aíi que tiver j,tora levado an- dcípacharlha o Senhor por hum
te o T nbunal de Deos, onde vifkas modo que clle naô imaginava. Por-

íuas culpas , & a penitencia delias, que ao dia feguinte , em que deter-

fora dado por quite de tudo quan- minava tornar-fe à fua Igreja,

to devia , & julgado por fçntença achou a vontade taõ outra do que
íupremaa entrar logo de póíTc na antes fora , queícm fe a.revtr a

^v. eternal emaventurança; o qual fa* partir de Claraval, pcdio lhe lan>
* vor era comum a quartos ncuc ha- çaíTcm logo o habito dcMongC;por-

bito , & proíiíTaõ pcrfcveraõ até o que cm nenhum modo fe apartaria

fimdcfcusdias,coiiahumildadc> de lugar taõ fanto. Deu-felneoha*

& íugeyçaô devida a feus Prelados, bito com geral contentamento dos
Accrcf^cntandomais^qucvirajun- Religiofos, & junto com cÍieoto«i

|0 com o Senhor hum exercito ref. mou hum Capcllaõ íeu , chamado
plandeccnic de Religiofos defta Ganfredo, que no diícurfode (ua

Ordem ^ entre os quacs lhe fora vida íoy hum raro cfpeiho de fanti*

moftrado olugardefcu defcanfo» dade. >

E depois de ter ditas clhs,&muy- Grande foy o fervor com que

'

tas outras palavras de confolacaó Andrò começou a correr no cami^

paraosouvinteSííe/oiagozardos nho do Senhor, & grande aíince*

bens , que vira antes de partir da ridade,&chaneza de fcu coração^
vida prefente , fellando com fua porque fendo poucos dias antes

m rte a verdade do que, contava, taô venerado no mundo por fua no-

Alguns conta 3 a vida .dsftc Santo

,

brcza^& grande renda,agora como

:

comofc fora cm tempo de outro íenaõfora aquclle, fe julgava por
Abbade^& naõ de nofto Padre Saõ indigno de andar entre o mais pe-

Bernardo. queno Converfo de Claraval j &
, Porcíic mefmo tempo florccco por nenhum paífava^ a qucnaõve-

Mirab. CHí^ Hiaravilhofa fantidadcFr. An- neraíTe como Santo , crendo pelo
oid.ci- dré , que primcyro fora Arcediago

^

que neiles via , que todas as peífoas
fttr.cap.

jJ3 Igreja de Verdum , homem de daqutlh Gafaoeraõ,&fónellcha-

Pik geração nobilifliina quanto ao via impirfcyçoens, & peccados.
fpir.hs. mundo, & muy dado aos mimos, Falccco no principio de fua conv.r»

& regalos dcUej & vindo huma vez faô noíFo Padre Saõ Bernardo , de
a vifitar o Mofteyro de Claraval

,

que o Santo Noviço teve grande
convidado da fama que cm toda dcfconíolaça5,& a chorou com in-

França corria do eílranho rigor finitas lagrimas : mas luccedendo.
dos moradores deUç^, jjc vçndo. Roberto v^raõ de íiimma perfcy»
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ça5 , & continuando com clle , o ovelha, que lhe fora entregue. Ao
confolava aflim dcfta perda com- tcrceyro dia, quandoo Convento
mum a todt)S , como de algumas foy a jantar , achou André pofta

tcntaçoens , que lhe começarão a diante de íi huma tigela de eryi.

fobrcvir : porque como era natu. lhas j que era coufa contraria a feu

ralm-ntc fraco, & de compreyçaõ cftomago, & que naõ podia comer
delicada,& tinha vivido tantos an- fem logo as vomitar, Efpantado de
nos cm mimos, ôípaíTatempos, o ver, queodia cm que fe acabava o
rigor dos jejuns , & a groíTaria dos termo dado pelo Abbade.à fua par-

mantimentos, o puzcraõ em taõ tida, em vezdco regalarem, para

extremada fraqueza , que defcon- que fe naõ foíle , lhe davaõ a comer
fiou de poder continuar na Reli- o que elle menos fofria, ficou zU
giaõ , & parecendo)he coufa indíg- gum tanto fuípenfo , & dado que
na de fua nobreza tornar-fe aomu» naõ quizera comer o legume, a

do, aíTentou de íc paíTar a outro fome foy tal, que o conftrangeo a

Convento, onde fenaôvivcíTecom provallo, & começando a goftar

tanto rig T , & íervir nclle a Dcos aquellc manjar groftcyro, & eon-,

conforme a poílibilidade de fua na- trario a feu eílomago , tal fuavida*

tureza. de, & íabor achou nclle, qual nun«
Communicou iílo com o Santo ca acharj, vivendo no mundo , em

Abbade Roberto , allegando as todos os guiíados , & mimos que
caufas de fua im poílibilidade , & comera. *i

pcdindolhe fe naõ cfcandalizaíTe Admirado Frey André do que
deIlc,pois via fer a culpa de íua fra« fencia ; & naõ crendo o que tinha

queza natural , ôc naò da vontade

,

entre mãos , tornou a goÂar as er -

que tinha promptiflima. Encendeo vilhas , & como continuaíTe em as

o Santo a tentação, que o inimigo comer, & viífe que delias era

encobria debayxo daquella capa aquelle fabor , imaginou que as ti-

de piedade : U dandolhe algumas nhaõ cõcertado com alguas coufas
admoeftjçoens , & confelhos fan- doces ,& manteyga , & aflim odif»
tos, o entreteve certos dias, cm fe ao Abbade depois de comer: mas
que a vontade de André fe acabou chamado o cozinheyro, & fabendo
de refolver na partida , & chaman- que tal naõ era , nem tinhaõ mais
do o Abbade fe defculpou com a que Tal, £c agua , cahio o Santo Re-
razaô ordinária, ííllegando, que cf. ligiofona conta da mercê que Decs
peràra mais tepo para ver fe eftava lhe Bzcra , & pezarofo do propoíi»

em íua maõ perfeverar,& pois naõ to de fua mudança, fe deliberou em
era poflivel, lhe déíTe a licença que perfeverar na Ordem o difcurío

pedia, & o naõ obrigafle afazer de fua vida, crendo, que quem lhe

coufa indigna de fua peíToa. Tor* dava tal coníolaçaõ em humlegu-
noulhe o Abbade a pedir três dias me, lhas daria mayoresnas outras

de efpera , no fim dos quaes fe iria afpcrczas da Ordem. E naõ foy fó

onde quizcífe , quando a fraqueza cfta vez a quefentio o gofto, &
Ihenaõdéfle lugar a mais: &man« fuavidade extraordinária nas crvi*

dando nefle tempo fazer oraçaõ lhas, mas outras muyfas;& tanto,

por elle ao Convento, o Santo Âb- que veyo a formar efcrupulo de
badc íc affligio também com jc- lhe dar o Senhor tanto mimo, & de
juns , & diíciplinas , pedindo ao o naõ deyxar tentir os trabalhos de
Senhor , que naõ confentiífc levar- feus irmãos. Grande foy a pcrfcy-

Ihe 9 Demónio das mãos aquella çaõdcilc Santo Rcligiofo, &ad«
Pp miravel
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njit*avcl O exemplo que deyiçou de vir de Mcftrc a outrosmuy qualífí-

ftíiccridade de animo ^& paciência, cados. Grande foy a confolaçaô de

porque nunca em feuroftofeviraõ Reynaldo, vcndo-fe em compa.

íinaes de indignação, pot aggra- nhiadaquelles Santos Monges ,

&

vos qie lhe fizeíTcm, nem íeou- achando na mortificação, rigor, §c

vio de fua boca palavra, que naô abíiinencia de vida o centro que

foíTc de edificação , & louvor de defejàra. Naõ defcançava hum mo-
Deos /com o qual defcança na éter- mento , nem perdoava ao trabalho

nabemaventurançaôc feunomehe docorpo, antes folgava de ter ma.
referido entre os varocns famofos teria de merecimento, tomando
emfantidadc , da Ordem de Cif« fobre íi as occupaçoens de muy tos*

tjcr. Efpantavaó-fe oa Religiofos de fcu

Mirab.ci. -Reynaldo Monge de Claraval fervor, &tranquiilidadc dsefpiri-
ttcrcç.ij. foy de geração nobiliífima quanto to com que orava , porque naò pa-

ao mundo , & dotado de grandes recia homem da terra , & fugcyto a

riquezas, todas as quaes gaílava varias enfermidades, mas eípirito

em obras de piedade , dando efmo- do Ceo , onde fempre trazia arre-

ias a pobres, & caiando órfãs ne* batado openfamento. No tempo
ccílltadas, agazalhando peregri- das fegadas foraô os Religiofos

nos, & acodindo aos Hofpitaes recolher as novidades quetinhaõ

com largas defpezas. E vivendo femeadas ao redor do Moíleyro,

cm liberdade no mundo , foy íin- com os quaes foy também Fr.Rey:

gulanfli^no cm ca ttidade, porque naldo ,& como fe apartaffc algum

cm obras , Ôf palavras repreíentava tanto dos mais , & pondo os olhos

a continência do animo. E defe- nellcs^con^ieçaííe de dar louvores

jandovida demayorperfeyçaõjfc ao Senhor, por ver cubertos de
metteo Religioío no Moíleyro de íuor,&occupados emfemclhante

Santo Amando , fendo )à de trinca trabalho , tantos homens illuftres

annos, onde deu tal exemplo de por geração, &creados emmimos,
vida aos Monges , que parecia tello & fauílos mundanos ,& outros ía-

D€osefcolhido para cfpclho dos bios, & famofos no mundo pelas

mais* E como feu animo afpiraíTe lctras,6c iílo o incitaííe a fe confun-

a mais alto grão de perfcyça6,& de-^ dir comíigo próprio , & dar graças

fejàíTe viver com mais rigor , pedia ao Senhor , pelo ajuntar a taó fanta

a Deos lhe abníTe caminho para companhia: vio vir pelo meyodo
cumprir eíte dcfejo , fe era nafcido campo trcs Senhoras de fermoíura

de infpiraçaô fua , & fendo tenta» cílranha ,vcftidas de branco, &
çaôdu inimigo, o apartaíFe de feu cubertas de tanta pedraria, &ri-

coraçaõ. quezas , que bem parecia naõ fcr

Pcrfeverou nefta petição alguns das que o mundo tem por fobera^

días,atèqueoSenhoroadmoettou nas. Huma delias aventajada em
cm vifaó , que fe paííaíTe à Ordem grandeza , fermofura de vcítidos,

deÇillcr, onde teria o defcanfo &refplandorderoíto, hii diante,

que deíejava ; & alcançando licen. moftrando fer Senhora das duas

,

ça de fcu Prelado , fe foy tomar o que lhe ficaváo atraz. E como Frey

habito no Moíleyro de Claraval

,

Reynaldo, attonico do que via, ef-

onde começou a viver na humilda- tiveíTecuydando comfigo quem fe-

de , & fugcyçâõ de Noviço , aque!- riaô Senhoras de tanta magcílade,

le , que nas guerras efpirituaes era & bcllcza,ô£ a que viriaô por aqucl-

taõcxpcnmentadô, que podia fer* Ics montes Icm ncahuma compa-
• rj qi| " * nhia,
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nhia,lheapparcccohum velho muy
venerável vcftido cm huma roupa
branca muy reíplandcccntc , & lhe

diílc:

Aquelia Senhora , que vay dian-

te das outras duas , hc a Virgem
Maria Mãydc Jefu Chrifto j & as

que a fegucm , íaòjíabel mãy do
Grande Bapciíia , & Santa Maria

Magdalena

Quando Reynaldo vio nomeara
Virgem Maria ( como aquellc que
era feu devoto íingulariílimo ) fc

lhe commovèraó as entranhas , &
cem lagrimas de fuavidadc per-

guntou ao velho, onde hia a Rai-

nha dos Ceos naqucHa fórma, &
por taes lugares com ta5 fanta

companhia. Vay (Ihereípondcoo

velho} avifit -ros í- us fegadorcs.

E dizendo ifto, defappareceo, dcy-

xandoaReynaldoclcv^ado navifta

da Mãy de Deos,& das outras San-

tas i que chegando ao lugar < nde
osReligiofos andavaõ trabalhan*

do , fe repartirão , & andárad viíi«

tando a cada hum per íi , animan-

do-os ,& recreando-os em fcu tra-

balho,& depois de terem feyto ir<

to algumas vezes, dcfapparccéraõ^

dcyxando a Frey Reynaldo taó

faudoío do que vira^ como aâfervo^

radonos trabalhos, & ferviço da
Ordem , fabcndo quam íobcrana

confolaçaô alcançaõ aquelles > que
com alegre coração íe occupaõ nel -

Ics.

Vmccncio Bclvacenfe conta cf«

ta vifaõ (l'outro modo , dizendo >

que quando Frey Reynaldo fc

apartou de feus companheyros

,

foy , porque fendo clle de muyta
idade , & de comprcyçaó muy fra.

ca, lhe rogarão ^ que dcfcançaíTc

hum pouco ; & comoeftivcíTe fcn-

tado olhando o fervor com que os
outros Rcligiofos fupportavão o
rigor do Sol,& o trabalho do dia,fe

feria nos peytos,dizendo com infi-

nitas lagrimas : Oh vclho^ & ho;

memzinho miferavcl , quantos fa«

bios , & nobres,fcgundoo mundo ^
andaõ occupados nefte trabalho,

que puderão fer famofos na opi-

nião da gente j 6c tu envelhecido

em triíles , & desluílrofos dias te

eílás fentado defcaníando ;, em
quanto cites , & outros , que en-

trarão na Religião meninos, cftaó

ganhando novas coroas de gloriai

E como neíta conísderaçaó levan-

taífeos olhos > vio huma compa»
nhia de Senhor: s, vcítidas todas

de branco , quedeíciaò por hum
monte abayxo, paraondccsReli»
giofos andavaõ legando ; & no me-
yo delias vinha huma de aventaja-

da belleza, a qual chegando com
toia fua coiiipanhia aos Monges

,

os animava>& abraçava , alimpani;

dolhecom huma tOãihabranquiíIi*

maofuor , dcpóde que traziaõ os

rodos cubcrtos* £ notava o Santo
velho y que mais mimos rccebiaõ

da Senhora^ aquelles que mais tra«

balhavaõ. Vi^eo cftc Santo varaô

muytos annosna Ordem ^ accref-

ccntandocom elics a perfeyçaõem

que começara, & tendo vifoensdo

Ceo muy ordinárias ^ com que an-

dava fcmpre coníoladiílimo^ & ao
partir da prcfentc vida , foy fua al-

ma acompanhada de Coros Angéli-

cos a tomar pòíTc da gloria, em que
hojedcfcanfa, He feu nome referi-

do no Catalogo dos varoensilluf;

trcs da Ordem de Ciíler.

CAPITULO XVI.

Da converfaõ de Henrique irmão

delxey de França Monge de Cia*

raval , c^ Bífpo de Boves , c^ de

outro Monge chamado também

Henrique degeração nobiliffima , juva i. .;

com a morte de cada hum delle í. c. i i.& i )
Cs faréus

ENtre as mais (inaladas pcíloas pauius

qucícrviraõaDcosemClara- jf^iUua

Ppij yal,^**^-^'
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vai, & fe fugeyíàraõ às leys da fan

•

com cftranha humildade pedío fc

ta Regra, foy humdellcs Hcnri- lembraíTcmdelIccmfiiasoraçocnç,

que, filho d^ElRey LuisdeFran. & cuydaíícm, que para as couías

ça, chamado o Gordo, & irmaó da Ordem, & muy cm particular

d'Ê Rey Lais o Picdofo, homem para as daquella Gafa teriaò nellc

de taofcrmofâpeííoa, & lindo cn^. hum defeníor taõ folicito, como
rendimento , & de aíFabilidade ta5 moftrava a experiência. A cfía dcf

-

rara, que na Corte era geralmente pedida fe achou prefcnte noíío Pa«

amado dos gra ides ,& íeguíaô feu dre São Bernardo , & vendo a cf.

paço tantos Senhores , que podia ficacia com que o Infante pedia aos

competir com o delRcy feu irmaó* Religiofos, que o não efqueccíícm

E como nos olhos dos Príncipes cm fuás dcvoçoens , lhe reípoíi.

nada pode carecer de furpeyta, deo.

quando toca cm matéria de fáVor Confiança tenho cm meu Re •

popular, nem efte^ que o Infante dcmptor Jefu Chrifto, que muy
tinha, dcyxou de dar motivo a cedo vereis em vós avahadasora-

pr,íguentos, para deígoílarem a çoens, em que tanto vos cnconien-

ElRey comclle. E ainda que fenaò dais , porque o effcyto delias vos
pubhcaíTem entre ambos eílasfuf' fará fcmelhantea hum dos quetcn-

peytas, Henrique as cntendcomuy des prefcntes:

bem , & dcícjando quietar o animo •>-> Nâo cahirâo logo todos noícn*

do irmaô , fe foy a fuás terras , on« tido deitas palavras proféticas
,

de retirado da Corte , & occupado ainda que alguns fufpcytàráo ofim
cm montarias ,& outros exerci" aqueerãoditas, atéqueaodiafe*
ciosfemslhãtes,deícuydouporal- guinte, cm que o Infante fc detcr-

guns dias a malicia daque les , que minava partir , o viraõ tão muda-
projurava5 íeudamno. E dcfcjan^ do,que mãdando chamar ao Santo
do tom r alguma refoluçaõ em fuás Abbade , lhe pedio o habito , àx*

coufâs conveniente naõ fóá honra zcndo,que não fe apartaria mais de
de feu efta Jo , mas ao bem de fua fua companhia , nem tomaria outra

conft:iencia,determinou vcrfe com vida , íenáo aquclla , que vira aos

noíTo Padre Saó Bernardo, cujo de- Monges de Claraval porque enten-

voto, & particular amigo era, das dia, que delia fe podia alcançara

vezes quefetinhaõcommunicado eterna com muyta facilidade;.

na Corte d'£lReyícuirmaí, como Grande foy o contentamento do
diíTemos algumas vezes no difcur- Santo , & de toda a Communidadc
fo da hiftoria. E indo-f^i a Clara • fabcndo a converíâo de tão grande
valjCpmmunicou com o Santo cou- Principe , crendo que com íeu ex«
ias de muyta importância em a!- cmplo fe convcrteriao outros Se.
guns dias,qucallieflcvc,nosquaes nhores de c nta , & dando muycas
ouvio divinas admocftaço.ns do graçasa Jefu Chrifto por eltamcr-

SantoAbbade,& vio os extremos cèíOrdcnàraótudooncceíTariopa-
de virtude que havia naquel e fa- ra lhe lançar o habito no dia fc-

grado Convento, a dcvoçaõ do guinte, com dor grandiflima de ai-

qualíe lhe imprimio de tal modo guns criados feus, cujas elpcran»

: çmfua alma, que nenhum defcanfo çaspendiaô de o acompanhar , 5c

imaginava fc podia tcr na terra, fcrvir , cm particular de hum Ca-

^ igual a viver cm fua companhia. pellaófcu,chamadoAndré,qucicc-
Chegado o têpo de fe partir , quiz mopcíToa alienada de feus fcntidos

dcfpedir-fe dos Rcligiofos^a quem (nâo podendo acabar comíigo

-f':, CU ydar
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cuydarquç havia dever trocado O te d'ElRcy de França , & de f»ia

Infante de França cm híim pobre Corte , tanto que a cila chegaíTe. E
Monge de Claraval ^ciizia mil dei- quando ao dia fcguinte vio o In-

atinos; & rompendo a cc^rcezia ao tanre mudado de fua grandeza ^ &
próprio Infante , lhe chamava ho- veítido no habito de Noviço , fc

mcm fcm juizo , & alienado , pois partio caminho de Pariz lançando

commcttia hum erro taõdignodc infinitas maldiçoens fobreo Mof-
rcprclicnfaó , como era prepor feu tcyro,& Rcligiofos dclle,8c dizen-

bem particular^ (a que ellenaõpu* do mil blasfémias contra o Santo

nhâtalncmc)arrifcaro Rcynodc Abbadc , a <]ucm chamava embií*

França a naó ter fucceílor , & vir a dor , hypocrira , fcy ticcyro : rin-

pcíToa que naô foíTe da geração do-íedapromeílaque fizera de fua

Real , como em cífeyto viria , fal* converfáo, & quanta mais pacien-

tando filho macho aElRcy ícuir- cia vianosReligioíos, & no pro-

maõ* Todas cilas afrontas ouvia prioSanco^ tanto mais Te embrave»
Henrique com huma brandura , & cia, & largava mayores opróbrios,

manfídaôeltranha, conhecendo a Mas Deos, que tinha grande cuy.

laílima de coração que lhas fazia dadodahonra> 6c credito de feu

dizer , & pedia a noíTo Padre Saô Santo.aquella primeyra noyte,quc

Bcrnaruo, que irabaihaíTe pelo André dormio no caminho, de tal

converter, & reduzir ao caminho modo lhe trocou o coração, que T

da falvaçaõ , aílirmando que feria antes de amanhecer fe poz a cavai*

particular confolaçaô de fua alma

,

Io , & tornando-fc a Claraval ^con^i

vclio Monge naquelle Convento: rido das palavras que diíTera, fe

a quem reíp ndeo o Santo , que fc lançou aos pés de noíío Padre São
naõ afAigiífe por elle \ mas que o Bernardo ,dc com muycas lagrimas

dcyxaífe deíabafar da anguOia que lhe pedio o habito , em que viveo
lhe fenhoreava o coração, 5c tivef> alguns annos ,& cbeyo de Tantas

fe por fem duvida , que o imitaria obras fe foy gozar do Senhor, a n
na vida , & profiífaó Monaílica, quem fcrvio de coração. Henrique-
Muytofe quietou o Infante coma mudado daquella pnm^yra gran*i

promcífa do Santo Abbade, mas dcza, & dos fauftjs, & mimos cm
não de modo , que dcyxaíícdcin- quefecreàra , fcguia cm durapcni.

íiílir oucra vez na petição , & com tencia % & aípera pobreza o carni»

tal inftancia^que o Santo lhe repre- nho da perfeyçao , icm querer que
hendeoaduvidajdizGndo,quepoi$ fedifpeafaíTccomclle emcoufaal.

clle lhe certificara, que feria leu gumadasquc via fazer aos demais

companhcyro na converfão, não Noviços,

havia para que mais fe canfar , no Vifitava-o noíTo Padre São Ber-

que cílava certo. Quando André nardo ordinariamente na Novicia--

ouvio a certeza com que noíPoPa* ria onde citava , & com Tantas ad«;

dre São Bernardo promettia a mu* moeílaçocns o aífervorava no
dança de fua vida, & vio dentrocm amor de Deos, de maneyra, que em
fio pouco propofito que tinha de breve tempo veyo a fcr vcrdadcy-

talcoufa , julgando-o por homem rodifcipulo feu, Ôc tão bom imita-

de pouca verdade,© defprczou dor, que coítumavao Santoa di.

dentro cm feu coração, zombando zcr, que para fcr outro ellc, lhe

do cípirito de Profecia, quemuy. naóíaltavamaisqueonomcMuy»
tos affirmavão morar cm feu peito, to fcntio ElRcy de França côa mu-i

£ determinando de o infamar dian: dança de vida que o Santo fizera,

Pp ii] naô
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mô tanto pelo eíTeyro, coir.opela grandes, que antes lhe fazião Cor.

caufa; & ícnaôfora a reputação, te , & feguiar> fcu paço, acoropa.

& áuthoridade de noíTo Padre Saõ nhavaôa hlRcy nas lagrimas, de

Bernardo ; que valia muyto diante maneyra, que naó pudcraõmoí.

dclle fcm duvida o conjftrangéra a trar mayor fentimcnto quando vi.

dcyxar o habito: mas cfcrcvendo- rão ao Infante morto cm íua prc-

Jbc o Santo Abbade , como o In» ícnça. E quando já ElRey pode fai •

íarjte , movido mi is de infpiraçôes lar , diíTc ao irmão : De maneyra ,

Divinas , que de aggravos antigos irmão meu , que de meus erros vic-

tomàra aquelle novo modo de vi- ftes vós fazer penitencia , devendo
da , quietou de modo o animo dei* cu g.ftar a vida toda nella, pois ad-

Rcy ) que houve por bem o que an* mitti informaçoens contrarias â
tcs lhe naô parecia tal* E íabcndo confiança que íe vos devia? Ata*

que tinha jàprofeíTado, cícrcveo Ih u o Santo as palavras delRey

,

ao Santo que o levaíTe comíigo a affirmanJo , que íò o refpeyto de

primeyra vez que foíle â Corte, íua falvação , & náo outro omové«
porque defejava de o ver* Lco ra a tomar aquella mortalha, cm
riíoífo Padre São Bernardo acarta que o via Tcpultado cm vida; 6c

dclRey Henrique , para vero mo- tendo fal ado ambos muytascou»
do com que accytava aquella jor- ias efpirituaes > EIRey íe partio do
nada , o qu^l poftrando-íelhe aos Moftcyro mais cedo do que quige*
pés com grande humildade, o cf- ra, por lho Henrique pedir aflimj

conjurava pelas Chagas deJESU para evitar a inquietação qUepo*
Chrifto.que onaõ obrigaífe a fahir dia caufr na Communidade,^ em
do Moftcyro, porque naó rcnun» fimefmo, a grande copia de gente

ciara o mundo, nem deyxára a que íeguia a Corte,& os Senhores,

CortCj para íe tornar a engolfar & Príncipes, queonáodeyxavão
naquillo de que fugira j 8í como o cftardefcanladohumafóhora* AU
Santo Abbade àéfCc a EIRey cfta guns annos depois defuaconvcr-
defculpa, cUe fe laftimou algum faó , como crefceíTc a fama de íua

tanto ,& diíTe para o Santo : Extre- fantidadc , h < uve muytas Cidades,

mos faóeíTes de pouco amor, por- que o dcrejárâo para Teu Paítorj

naó baftou a mudança da vida para mas a que mayor iníiancia fc 2 nef*

lhe mudar os aggravos queide mim te particular , foy Bovés , que não
tem, mas pois me não quer a mim bailando clcuías do SantOj&muy-
ver por aggravado , eu o irey buf- tas diligencias que fez para onão
oiracUcparaodeíaggravar. Eaf- obrigarem a fiihir do Moílcyro,
íimo cumpriodahi apoucosdias, ao fim acabou com o Geral da Or«
jporque dando vafaÕ a negócios im. dcm, que o conílrangcíTe com obc-
portantes, queodctinhão, fe foy diencia a receber o cargo , a que o
a Claraval viíitaroirmâo. Echei Efpiríto Santo o chamava. Ne«
gsando-fe a ver ambos, forâo tantas fta Dignidade Paítoral foycftr*i!

as lagrimas cm ElRcy vendo o In» nhoorigor dePaavida,&ahumiU
fantcvcítido em huma pobre coguí dade que moíkou em rodas a*

la de burel branco , & com huns coufas 1 porque nunca mudou o ha*

çapatos velhos nos pés ,& o roflo biiodcMonge, nem a qualidade,

desfiguradocomabAinencia, que & fcyçao delle , & acama em que
lendo-o abraçado comíigo grande dormia era , conforme difpoem o
pedaço, lhe não podia êl lar pala- texto da Regra, fcm haver nclia

yra , & os Principcs , & Senhores lançocs , nem outra coula que de-
-•'- moítraífc
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moítraíTc delicias. Jejuava todos Alemanha, & quando noíTj Padre

os jejuns crdinanos da Ordem, & Saõ Bernardo pregou a Cruzada
nunca cm íua cafa dcyxavadcha- naqucllas partes para o foccorro da
ver pobres, a quem dava de tudo Terra Sanca, clle foy dospriniey.

aquillo que lhe trazião , íem fazer ros que fc movèraó a ícguir a jorna-

cm (icxceycaó alguma, venerando da, & tomou a Cruz com grande

neilcs a lOÍTo Salvador JESU Chri. numero de VaíTallos ícus , que dc-

fío , que para nos enriquecer a nós, terminava íuftcntar ncfte caminho
fc quiz fazer pobre , & humilde, á conta de fuás rendas. E comoo
Vificava íeu Biípado todos osan- Santo fc parciíTe hum dia da Cidade
nos per fimefmo,& caítigava as deFrisburg, Henrique íc chegou
faltas de fuás ovelhas comcntra» aellc,& IhepediOíqucfoffcaqucl-

nhas de piedade , a ppliçando ore- Ia noyrc defcançar a hum Caílcllo

mcdio conforme via a chaga de ca- íeu, que ficava no próprio cami»
da huma ;& fc algumas curava com nho,pelo qual havia de paíTarxrcn-

afpereza , erão as dos Sacerdotes, do que de lhe entrar em caía ficaria

& Prelados li.ccleíiafticos , dizcn. tudo fantiiicado , & cheyo de favo*

do
, que aflim como cllcs haviaó de rcs do Ceo.

fer exemplo de virtude para guiar Aceyrou o Santo a vontade, &
fcus íubdiíos no caminho do Ceo

,

gazalhado de Henrique y íabendo

aflím convinha ferem caftigados ograndcproveytoquedahilhelia-

com mayor afpcreza , quando ca* via de rcfultar,& pondo-íe a caval-

hião cm faltas pub iças
,
para que Jo ,tomou o caminho para aquclla

viffeo mundo fu a pena, pois fora parte, feguindo-ohú numero quaíi

teliemu! ha de fua culpa. Por vezes infinito de gentc^que o acompanha-

quizeraHRcydeFrança,&oPap4i va de ordinário para ouvir íuas

Icvantallo a mayor Dignidade, & prégaçoens, Severas maravilhas,

darlhc Arccbífpados de grande que o Senhor obrava por fua inter-

renda, miS o Santo Paftor rcpug- ceíTaõ. E como Henrique fcdey-

fX)u aíílo ; de modo, que nunca o xaífe ficar atraz ordenando algúas

puderaó apartar de íuas ovelhas, coufas , que havia de mandar ao

querendo prnanecer no lugar on- CaftcUo para gazalhado do Santo,

deoEípirito Santo o chamara. Era hum criado fcu, grande frechcyro,

feu nome ccleberrimo cm toda a quem peíava n'a!ma de ver que
França,& de todos venerado como feu Senhor quizcíTe ir nefta jorna-

de homem fantiíiímo, como de da, & pelo confeguinte aborrecia

quem fe coniaváo alguns milagres, mortalmente a noíTo Padre S. Bcr-

^ cHc fempre trabalhava de encu- nardo, que o movera air nella ,

brir por humildade. Viveo alguns quando o viopôr a cavallo , com
annos no Bifpado , gaitados todos huma laíiima entranhavel lhe diíFe:

taõ bem como temos vifto, Ôí no Ide,idccmposcfre Demónio, que
íim dclles fc foy gozar daeterna outro vos leve, pois o feguis. Cal-

bcmaventurança , onde repouía lou-lc o nobre Henrique, vendo i

com feu Deos. laítima donde aquillo narcia , & in-

Quafinomcfmo tempo floreceo do feu caminho, encontrou duas

em Claraval hum Santo Religioío, mulheres , que traziaõ outra alcy-

chamado Frcy Henrique , homem jada dos pés ambos , para alcança-

de vida perfcytifllma, & que no rem do Santo mífcncordii , & rc-

mundo fora grande Senhor de Vaf- «icdio a fua ciiíermidadc. Evcn-

faiios. £ra cite Santo natural de do-as Henrique naqudie traba-

lho.
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lho,& fcmcfpcranças de poderem nem poder faliar palavra : de que
t;hcgar tsõ cedo aonde noíTo Padre todos os prcfentcs ficáraó triftifli»

Sa o Bernardo hia, por fer já muyto mos, & muy atemorizados , vendo
diftante daquclle lugar, tomou a huma vingçnça de Dcos N.Senhor
doente nas ancas docavaIIo,man» taõ repentina , & muy cm parcicu-

dando ás outras duas mulheres, lar Henrique, a quem Ultimou o
que o foíTcm feguindo dcfeuva* coração aperdadaquellaalma, êc

gar. feguindo a grande prcíTa do cavai»

Quando o Archeyro deHenri- lo a nolTo Padre Saò Bernardo, que
que vio a mulher daquclle modo,& hia diante , lhe pedio com lagrimas

íeu Senhor com tanta devoção para remédio p »ra tamanho defaftrc, di-

com noíTo Padre Sai Bernardo, zendo, que pois elle foraoccafiaõ

cmi^ravecendo-fe mais , íoltou mil de tal defgraça , foíTc também o rc-

palavras dcfenccadas contra noíTo mediador delia. AlteradiíTiino fi»

Pa Jre Saõ Bernardo, chamando-o counoiTo Padre S» Bernardojquan-

feyticeyro, enganador domundo, do ôuvio aquclla nova.Ôc pondo os

com ouiras afrontas dcíle modo

,

olhos no Ceo diífe :

fem baftarem os companheyros a Oh benigni^mo Senhor ,j na6

lhepôrfreyo,nemasreprehenrcés permittaisvòs, q poroccaíiaõmi*

do Senhor , que para lhe tapar a bo- nha perca ninguém a vida* £ dando
ca,difl'e> queíeoSantonaõdéíTc volta para onde o morto eílava, fc

faude á mulher que levava, lhe poz em oraçaõ junto delle por cf;

daria o cavallo em que hia ,& tudo paço de duas Ave Marias,& depois
o mais que quizeíTe* Feílejou o mandou aos queeítavaõprefentes,

Archeyro a promcffa do Senhor,& queolcvantaíTcm , & tivcíTemdi-

comofe játivera o ginete certo, rcyto.E vendo que lhe cahia a cabe.

zombava da faude que a mulher ef* ça para huma , 2c outra parte , naõ
perava , lançandolhemil palavras, lhe podendo o pcfcoço quebrado
& ditos a modo de zombaria : mas íuftcnraro pezo delia , tomou de
tudorelhcconverteoemconfufaô, fua própria Taliya, & ungindolhc
^£c triíleza, quando chegados ao com cila os lugares feridos>ôcque-

5anro. lhe vio reftituir a faude per. brados,lhc lançou depois a bençaõ,

dida fó cem lhe lançar a bcnçaô , & & com voz mais alta do coftumado
ouvio a mulher comas mãos levan» IhediíTc; Emnomeda Santiffima

tadas dar graças ao Senhor , que Trindade , Padre, Filho, & Erpi-

taó grande mercê lhe fizera por rito Santo ^ que tornes à tua vida.

meyo de feu fervo Saõ Bernardo. No fim das quacs palavras o dcfun-

Igual ao contentamento dctodos tofcle a touem pé, fcm final al«

foy a payxão , & fentimcnto de gum de feridas , nem moftras do
Henrique, que levado da payxaó, lugar onde as antes tivera j & lan.

& ódio antigo , junto com a magoa çando-fc aos pés de noífo Padre S.

defcvcr ícmocavalloquejá tinha Bernardo, lhe diífe, qucordenaf»
por certo , diífe mil palavras inju- fedei le oquequizefic, & IhedéíTc

riofas contra o Santo Abbade. E a vida conveniente ao ríjmedio de
accrefcenta Cefarco , que poz hum fua alma

,
porque em nada lhe fahi-

paífador no arco para lhe atirar
j

ria da vontade, antes tomaria o ha«

mas naõ íe dilatou muyto o caftigo bito de Converío cm Claraval , Ôc

devido a feu erro , porque logo ca- acabaria nellc os annos que lhe ref-

hio do cavalloabâyxo,& qucbran. taífcm de vida , fazendo aípêra pe-

do o pcícoço morrco fcm confiífao, nitcncia de Icus peccados. Ao que

lhe
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lhe diíTe o Santo,quenaõ convinha Com cita palavra íe contentou
á dureza de Tua condição natural Henrique, & dcuamaõ ao Sapito

tomar femclhante vida, porque Abbade de íe ir com clle , como fez

aventurava ncíía fua íalvaçaõ : mas tanto que deu huma breve ordem a

que tomando a Cruz paíTaííe ao fuascoufaSt E tomando o habito

focccrro da Terra Sanca, onde fc cm Claraval,chcgou a tanta perfejr-

faívar'a pelejando peia honra de çaõ, que tinha fublimes revela*

Chhílo , & dcfcnfaõ da Fé Catho- çoens doCco ,& favores particula-

lica , o que clle logo fez , & paíían* riílimos de Deos. Fazia noffo Pa-

do Ultramar morreo como bom dreSaõ Bernardo grande conta de
Chriftaó, & foy gozar da gloria. íuas obras,& palavras: &coftuma-
Alguns que viraõ eftc milagre , & va louvar em lua auíencia o rigor

,

quizeraó faber a certeza dclle , lhe & aíperezas com que fc tratava , &
perguntarão íe fora verdadeyra- a pureza de fua confciencía, dizcn-

mente morto. Aos quacs clle ref- do, que era hum dos homens con-
pondeo, que realmente íe lhe apar- formes com o coração de Deos^
tara a alma do corpo, & fora con- queentaó havia na terra. E bem o
demnado ao Inferno , onde jàefti- moílroúodom de Profecia, &mi«
vera j íc o Santo Abbade o naõ pc- lagres que teve vivendo , &: a glo-

dira com fua oraçaô , mediante a ria de feu traníito , que foy qual o
qual fora fua alma mandada ao cor« difcuríb de taõ fanta vida. He feu

po, cftando para fer entregue ao nome pofto no Catalogo dos va-

Demónio. E com cfte teftemunho roens illuftres da Ordem de Cif«

ficou o milagre fendo mais ceie- ter, & pelodcfcuydodos antigos

bre,& digno de mais admiração.E ficàraõ cfquecidas as particulari-

Henrique feu Senhor , que foy o dadcs de fua mortc^ 6c milagres.

que mais em particular fe infor-
, _^_— -i

mou das coufas que vira na outra í.j^c- i- . r: -.:

vida , tocado da maó de Deos , de- CAPITULO XV II.

terminou dar de maõ a todas as

coufas do mundo , & tomar o ha- De dguns Religiofos que vierao k
bito no Moíieyro de Claraval , & Ordem de Cijter , & por cajosef»

nenhuma outra coufa o detinha pa« tranhos que lhe acontecerão , flo^

ra exr;cutar efte bom propoíico, fc- recerao nella em grandefanttda*
naô era temer , que fendo profeflo, de , á^ferfeyçãi de vida,

o mandaria noííb Padre Saô Bcr- ci:Si b o^

nardo para algum Mofteyro dos TTOíivc em hum Mofteyro ^ .

muytos que mandava fundar pelo Jx ^^^*^ Sagrada Ordem hum iu^Sog!
mundo, Íc ficaria privado de fua Rcligiofodcvida,&perfcyçaõad. Prat.fpiri-

companhia , & convcrfaçaó , & jniravcl, que poreftranhogmcyos ^^\^'^'

affim o diílc ao Santo, confeíTando- fe converteo ao Senhor , andando
lhe, que Í6 efte temor o detinha no antes muy alienado de feu fcrviço,

mundo. Refpondeolhe o Santo, &doque convmha aobem dcfua
que cm nenhum modo lhe lançaria alma E porque o modo de fua con-

o habito com pretextos , & condi- vcríãõ he raro , o contarcy na fór*

çoens femclhantes: mas que lhe da- maqueotrazCefareo, & o refere

va fua pa lavra, que fe huma vez to- o Prado Eípintual no livro quinto,

maífe o habito em Claraval , naô He pois de faber, que no cíladodé
acabaria a vida cm nenhuma outra Thuringia houve hum Lantfgra-

parte.
.

VC) chamado Ludovico > homem
dado

1.
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dado â todo o gcnero de vicios^Ôc com hum Clcrigo, grande fcu ami«

carnalidadcs , opprcíTor dos po« go, de quem fabia fere ftranho Ni*
bres, & lyrannizador dos bens gromantc, &lhe pcdio, que para

alhcyos , o quil tinha deílruidos ganharem as mercês de Hermano
fcus vaííallos com novos tributos, ( que outros aífirmaõ fcr fcu irmão

& impoíiçoens , & roubados os Ludovico ) fizcíT: fcus efconju-

bcns das Igrejas i & Moítcyros de ros , & procuraíTe rab:r do eílado,

feuEilado: àt, quanJo alguém lhe 2c lugar em que citava a almado
cftranhava cftas dcmaíias, & lhe Lantfgrave. Rcpugnoulhe oClc-
lembrava » que naõ era licito tomar rigo no principio , dizendo , que
aquillo que outros Príncipes ti- bem era verdade, que algum tcm-

nhaõ dotado a Deos^ pois era rou* po foubcra, 2c ufáfá aquclla arre

bar o património de JESU Chri' de Nigrom anciã , mas que )àfe ti-

íloy ellc (cguindo fuacegueyra, rara delia, detratava íómente do
refpondia com aquellc vcrfo de que convinha ao remédio de fua

Diyid,Calum cAi Domino y teu alma.

ramautemdeditjíliishominum. O O Soldado que cuydava remir
Ceo he para o Senhor do Ceo , & a fua pobreza por efte mcyo , vendo
terra deu aos filhos dos homens. E quam mal íe lhe encaminhava , tor-

com eílas (antas palavras mal en* nou a importunar o Sacerdote de
tendidas ^ zombava daquclles que maneyra , que clle compadecido de
lhe perfuadiaó temer a Deos*> a íuas lagrimas , lhe prometteo de
quem cíFcndia com fcus roubos fazer neíle particular quanto foui

ordinários, & chegado o fim de beírc,comocmcffcytofez.Porquc
íeus dias , acabou domodo que vi - invocando o Demónio por feus ef.

vera, fcm reftituiçaó do alheyo conjuros lhe deu algumas defcuU
.que roubara, nem fazer penitencia pas de fe ter apartado delis , pedin*
dos crimes commettidos contra dolhe, que ocertifícaflfedolugac

Deos. „ u V. l . . '^
. ondeeftava a alma do Lantfgrave

Succedeolhe no Efiado Ludo^ Ludovico. O Demónio lhe diíTc,

vico fcu filho , que morrco na jor« que lho moftraria , querendo ir ao
nadadejerufalem , & ficou com o lugaronJeelleolevaiTcj&dizêdo-
Senhorio de Thuringia outro ir* lhe o Clérigo, que citando feguro
maô fcu, chamado Hermano, ho- da vida iria com elle deboavonta-
mem de melhor condição , & mais de, o Demónio lhe jurou pelo fu-j

amigo do bem,& proveyto de fcus premo Dcos , & feu tremendo jui-

vaífallos , do que foraô feus ante» zo , que fiando-fe dclle , o tornaria

ccífores. Efte pois defcjando de a trazer fcm damno, ncmalcyjaõ
faberocítadoemqueeílavaaalma alguma. Sobre cAc juramento fe

de feu pay , mandou publicar hum confiou o Clcrigo dclle,& o inimi-

Ediélo , que havendo alguma pef- go o levou até às portas do Infcr-

íoa, que o certificaíícdolugarde no, onde vio huns lugares efcu-

pcna, ou gloria , cm q o Lantfgrave ros, & triíles, chcyos de tanta con

.

citava, lhe faria mcFcè dehuma fufa6,& horror, que baftára a vif»

fcrmofa Quinta , ôc outras muytas ta dellcs para atemorizar o mun *.

renda<;,quclogoaífinou. Ouvida do.

cila promcíTa por hum Soldado no- No mcyo difto fe ouviaô diver-
bre , que vivia cm muyta ptjbrcza, fos gritos , & vozes lamentáveis

,

defcjando alcançar a Quinta , & fa- que davaó os condemnados, cujas

hircom eUa de mifcria , íc foy vec penas ( além de eternas J eraú fora

dos
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dos limites do t^ntendimcnto hu- nha viííoíôí quanto ao foccorro cm
mano. Nomeyo detudovio hum nenhuma outra coufa lho podiaó
Demónio de fealdade horrivcI,fen- dar^ mais que reftituindo certas

tado íobre hum poço cuberto com herdades que clle tomara ás Igrc-

humarapadouradebronzc,decu- jas injuftamcntc , com a rcftitui»

javiíla ficou o Clérigo quafi ícm çaôdas quaes fe lhe aliviariaò al«

ícntidoj & muytomais, quando gum tanto fuás penas. E porque o
ouvio dizer a eitcpara o outro De- Clérigo diíTe j que lhe naõ daria fcu
momo, que o ai ii trouxera, que o filho credito, elle lhe defcubrio
JTicttcífe para dentro , & que o lan- certos íinaes > que nenhum outro
caria naquclle abifmocom outros íabia mais que elles ambos- E ícy*

muytcs, que là cítavaô. Efcufou-fc toifto,o Demónio o tornou a mct-
o Demónio , dizendo , que era feu ter dentro no poço , dando cllc tcr-

amigo , & lhe tinha promettido pc- ribiliífimos gritos demoítradorcs
loAItiíTimo, & feu tremendo jui* dainfcrnal pena que padecia: &o
ZO; de o tornar cm paz ao lugar Clérigo guiado peio mcfmo De-
dondc o trouxera» & de lhe mof- momo , qucoalli trouxera , fe tor<

trará almadoLantígrave Ludovi- nouaoíugar donde partira, fican-

CO fcu Senhorj que delejava Ver. do taó desfigurado, & com a cor
Ouvindolhe aquella portcntoía fi- taõ outra da que tivera , que parc-

gura cilas razoens , lem rerponder eia homem defunto : & in jo-íe aos

outra nenhuma , levantou a porta filhos do Lantfgravc , lhes contou
do poço , & mettendo dentrobu» quanto paíTáracm o pay/acredi«

n)a trombeta demetal,a tocou com tando tudocomo final quacllc líic

tanta vehemencia, que parecia trc. dera. E poílo que naõ duvidaíTcm

mer o mundo todo : ao lom da nas palavras do Clérigo, nem com
qual (depois de huma larga hora ) tudofc reftituijraó as herdades Ec-

começarão de fahir de dentro grã* cteíiafticas. Equcrend >paírarfuas

des lavarccias de fogo , miíiuradas provifoens ao Clérigo das mercês
com hum fumoamarello, Ôc hum promettidas, elle lhas niõaccytou,
terrivcl íedor de enxofre, & no dizendo, q asfizclTe pira quem ti-

mcyo de tudo iíto appareceo cm fi- veflc mais goíto , porque o ícu era

gura humana o Lantfgravc dos entender na (alvaçaõ de fua alma:&:

peytos para cima fomente,taõ abra- ícm querer entender em coufas do
zado,&chey o de tormentos, que mundo íc foy tomar o habito de
fua viíta atemorizava mais , que a Ciíter, onde foy admirável o rigor

dos mefmos Demónios^ & volvcn- de penitencia , & a eíiranha fanti-

do oroílo para o Clérigo > lhe dif- dade de fua vida. Porque íeus

fc : olhos eraò pcrcnnes ftjntes de la-

Vés aqui homem aqucllc triAc grimas, os gcolhos tinhaô grãdiíli-

Lantfgrave, que algum tempo foy mos callos da continuaç õ de cftar

teu Senhor , Ôc prouvera a Deos

,

pedindo pcrdaõ de luas culpas : to-

qucnuncaforanafcido. mava cruéis difciplinas, em que
Diflclhc o Clérigo como fora derramava abjndantc copia de fan-

mandado por fcu filho, para faber gue, & todas as vezes que ouvia

ocítadocmqjeeíhva, & fc havia íallarno laf rno, & fuás peinas,

no mundo coufa em que lhe pudcí- cftremccia , & ficava como homem
fcm dar algum foccorro. Ao que attonito, Icmbrando-fe doquevi*

lhe rctpondco o dcíaventurado, ra. Algumas vezes Ihequeriaóos

que o citado de fua perdição jà o ti: Prelados pôr mcyç nciteé extre-

mos
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mos de penIrtncia,dizendo, que fc naó davaõ , enfadava os Prelados,

naô âtormentaíTe tanto , que o ri. & folicitava-os pelos mcyos poffi

.

gor ordinário da Ordem íofrido vcis. Aconteceo pois
, que (endo

com pcrfevcrança, & humildade, cfte Monge Sacriftaô do Conven.
baRava para Oeos haver miíericor» to, &eíiando huma noyte olhando

diadcUe: mas o verdadcyropcni? para hum Relógio, vendo íc chc.

tente cuberto de lagrimas lhes di- gavaõ as horas de tanger às Mati-

zia , que o dcyxaíTem continuar nas,lhcapparcccohum Religiofo,

naquella pequena fatisfaçaõ, por- que havia poucos dias que falece»

que ainda que o tempo da vida fe ra naquella Cafa com grande ©pi-

lhe dobraíTc , & nelle fizeflTc tal pe» niaõ de fantidade ,& com voz cho^
nitcncia , que foíTe incapaz a força rofa lhe diflc

:

humana para afuftentar hum fó IrmaõSacriíláo, cufouaqucllc
momento, naô vinha a conto com Monge, que falecco ha poucos
o mínimo tormento que vira no diasjpeçote pelas entranhas de mi»

Inferno , & que as ordinárias afpe • íericordia de noíTo Dcos , que ufcs

rezas da Ordem bi(lavaõ para comigo da piedade devida à noíTa

quem naó fora ta6 defordenado na irmandade, no cafo que te venho
Vida COTIO elle.Tinha grandes tcn- referir. Sabe, que quando vivia

taçoens do Demónio , que lhe ap. ( poftò que cm tudo o mais déíTc

parecia , lembrandolhc as vezes cumprimento ás leys de minha pro-

que o invocara , & promcflías que fiíFaó) commetti hum peccado,quc
lhe fizera , trabalhando pelo dcfef- quafi naô tinha por tal:& foy, áctem

perar,& obrigallo a fc tornar á pri- i ar de fcr ordenado de Euangelho,
meyra vida ; mas elle conftante cm fem confideraçaô de merecimentos
íua penitencia, perícverou até o próprios. E para eífeytuar eíle dc-
fim de feus dias , cm que foy gozar lejo , metti valias , & importuncy
da bemaventurançà perpetua. Ò Prelados até me fatisfazerem em
nome não traz Cefarí:o,nem outras tudo : & o que foy mais grave , &
memorias, que tratão de íua vida, atroz, he, que me parti davida
cahindoneftanegligêcia pelo anti. fem fazer digna penitencia defte

go coftume de callar os nomes dos peccado , por cuydar que naó era

Santos, ou por humildade, & por negocio de tanto pezo, como na
ferem os Authoresda própria Or- verdade o he. Outorgoume aDi»
dem , ou por outros refpeytos que vina mifericordia no meyo das gra •

naó fabemos. vcs penas que padeço» que pois eii

Outro Religiofo houve na Or- naò poífo jà merecer couia alguma,
dem de Cifter , a quem huma vifaô meus irmãos , & companheyros no
admirável íez caminhar pela via habito me dem foccorro com fuás

da pcrfey^aô com mayor cuydido, oraçoens , & facrificios. Por tanto

& vigilância do que antes fazia, te peço pela piedade de noíToRe-
Porque ttrndo deyxado o mundo, demptorJESU Chriflo , que digas
& renunciadas as poupas dellc^por ao Abbadc quanta he minha cala»

imitar a pobreza , & fugeyçaò de midadc ,& defv^entura , & Ihcro-

jESQChrifto, didoquenocom- guês, que mande fazer pormim
JDum cumpriíTe bem com as obras humaoraçaõ Conventual , porque
da Communidade , era todavia ai- o Senhor fe incline a me remittir os
gum tanto amíg i de fe fazer con* afpcros tormentos que padeço. E
ta dcllc , & de andar fempre occu« porque entendas que naó he ficçaõ

pado cm officios , & quando lhos faniaílica o que vès prcfcntc,acha-
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râs cm tal parte o Pfa^terio, queos vida , pode conhecer a tribulação

dias atraz perdeo o Porteyro mâr> de Huma alma,& terror, & efpanto

& atégora naô pode achar. Dito dos meyos com que fe examina fua
iílo deíappareceo , dcyxando o caufa*

Sacriíiáo attonito, & penfativo no Dito ifto íe começou de ír ^ & o
que faria, porque entendeOj que Sacrií^aõ deícjando fabcr fe era

dizendo-o ao Prelado fcm outra aquclle corpo foiido, ou fantafti-

provamayor, lhe naô daria credi» co, o tocou com huma vara, fcm
to. li como fe dctiveíTe fcm dizer achar mais que o ar vazio , & vinda

nada , a noytc feguinte citando o a manhãa , contou ao Prelado quã-
Sacrifta ^ vc'ando , fcntado em fua to paífára , moítrando cm teftcmu-

cama, lhe tornou o defunto a ap. nho o Pfaltcrío perdido, &dando-
parcccr, dizendo: Cruelmenteum lhe outro íinal fecrcto , que o de*
comigo irmaõ Sacriílaô, crueimen- funto lhe dera , com que fícou au-

re me tratas, fcm duvida nenhuma, thorizado o que contava. Epon-
fabendo que trago fobre mim a ira do-íc o Convento em oraçaõ , &
Divina , porque pequey ,& praza a mandando celebrar MiíTas , alcan-

Deos quíí naõ experimentes cm ti çou o defunto odefcaníoquecfpe-

quam horrendo mal he cahir cm fua Mva , & foy livre das rigorofas pe-

indignaçaô. Oh fe loubclTcs irmaõ nas cm que o puzera íua culpa. O
meu , quam grave , & intolerável Sacriítaõ que ouvio as admoeda- ^

hc o menor tormento que huma çoens do Monge defunto , 6c as ri-

alma padece, depois de apartada da gorofas penas qua Deos dava a taõ

carne , quam longe citarias de te leve culpa , pondo os olhos nas
moflrar ncgU,'cnte em meufoc- muytas quecommettéra daquellc

corro , & de paíTar hum momento, toque, fe foy ao Prelado,& proítra.

que naõ çumpriíTes minha petição/ doem terra com infinitas lagrimas

Efconjurote pois pelas entranhas Ihepedioperdaõ do enfadamento^

vivas de noílo Deos , que ponhas que com fuás iaiportunaçocns lhe

por obra o q rc tenho pedido , por tinha dado, rogandolhe, queocf»
quanto cfpcro , que as oraçoens de cufaflc de todo o officio , & o dcy-
noíTos irmãos me acabem de alcan- xaíTc andar fazendo penitencia de
çar quitaÇaó diante do Tribunal fuás culpas, para que Deos houvef-

Divino , das pcnas a que me obri- fe mifericordia de fua alma , quan*
gou meu peccado. E para mayor dopartiíTcda vidaprcfente.Admi-

ccrtcza , toma de minhas mãos o ravcl foy a emenda deite Mongc,&
Pfaltcrio » que te dey de (inal , & c«lcbrc nos olhos de todos,& mujr*

com clle hum coníclho , que te fera to mais nos de Deos o rigor com
provcytofo para evitar grandes que tratou lua carne ^ porque no
penas , & he , que cfcarmcntcs nas dormir , comer , 5c todas as mais
minhas, para naõ íolicitar dignida* coufas neccifarias à vida humana,
dcs,òcofficios, de que tenhas que tinha eílranha afpcreza comíigo

dar taõ cílrcyta conta , como fe pe- próprio : ôc de cal modo rcfignou a

de ao partir da vida -, porque te fa- condição de pcrtender otfícios , &
ço fabcr, irmaõ meu, que corre cà preeminências ,

que nem confcntia

hum cítylo taò differente do que ver, que algum Rcligioío lhe fizef-

alcançaô entendimentos humanos, fe huma pequena reverencia, por
que !ó quem fevè ante o Tribunal fer mais antig > na Ordem, nem
de Chriíto , lemoutra valia mais

,

queria mais , que ver-fe dcfprcza»

que os bens que ícz oo difcurfo da do >& abatido nos olhos de todos,

Qj5 para
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para alcançar mifcricorflia nos de que fe confçíTaíIe, & pediíTe a Deos

Dco^rcomo em eíFeytâ alcançaria, perdiõdsíuas culpas, paraalcan-j

pgis QS fins de lua vida , & as moC* çar a vida efpintuai j pois a ccmpaj,

trás com que fe partio delia , cftaí ral naò tinha já reaicdio ; mas cíic'

vaó pub.icando a vitorioía palma com aninío obíiioado lhes rcípoa..

que hia gozar de gloria, em fati&- dia, que naô podia aproveytarcon.^

façaôda que alcançara de fi mefmo íiíiíaô a quem gaílára a vida em ma-

na vida. Calla também feu nome o les taõfacínorofos, comocllctiv

livro das façanhas da Ordem de Ci- nha commettido. E refpondendcKj

íler. lhe os que ifto ouviaõ , que mayor
tmccrto Convento de noíTaOr- craa benignidade de Dcos, que os

dem houve hum mancebo de gera» peccados do mundo todo , & ou-

ça ulultre, fobnnhode humBif- trás coufas fcmclhantes, ao fim

pa , a quem o Tio fizera aprender acabarão com clle, que íe confeffaí-

letr iS Divinas , ôt humanas , com Te. E mandando vir o Cura do Lu-
pcniameato delhe dar grandes be- gar , toy tal a contrição que o Sc-

neficios em íeu Bifpado , & íaben» níior lhe deu em o vendo , que in^

do como renunciadas todas citas tentando confeílar-íe por algumas

cfperanças íc méttéra Religioíoda vezes,oimpctodas lagrimai» ode»
Ordem de Ciíter , fe foyaoMou tinha poder paíTar adiante. Ereco.
tcyro,& trabalhou CO nellc^ que Ihendo cm fí as torças depois de
íc toroaiTe ao eftado Clerical , fem hum largo prano, diífc em vóz
luas perfuafoens ferem baítantcs a intellígivcl, que todos pudcraõ

lhe amdar a fanta tençaõ que tinha, ouvir: Senhor pcquey (obre as

PaíTadooanno de Noviciado com arcas do mar. Fuy vlongc daOr-
gcral fatis l^açaô do Convento , & dera de Ciítçr,& lendo Sacerdote, .

fcyta folemne profiíTaó, viveo em dcyxey a viJa que profcíT ra , &
tanto recolhimento, & virtude, naõbaíiando a maldade Apoftata,.

que o Abbadc o fez ordenar Sacer* me ajuntcy com Ladrocns , & Saiv
dote , { coufa que entaô fedava a tcaJores , aos quaes eu excedi cm
muy poucas pcíToas) porque em crueldade, de tal modo, quenaó
hum Com cntD de cemReligiolbs bailando roubar os paíTsgeyrosdc,

poucas vezes íc achavaô dez , que quãto Ieyavaò,ihcs tirava também^
foíícm de xMiífa. Eftando o Monge a vidaj & quando meis comparihci^

nefta honra , & quietação de vida, ros movidos da naturai m.ícricor-

vencido de huma terrível tentação dia qucriaô perdoar aalgucm, cu.

do Demónio , fugiodo Convento, como Capitão da maldade o mata»*

6cn46 íabendo onde fe recolher , va porminhas mãos. Roubey ca»

tomou por vida faltear caminhos ías,forccy donzellas nobres^afron'

cm companhia de outros Ladrocns tey mulheres cafadas, ^ fiz outros
famofiflimos, entre os quaes ellc cxcefibs, quenaó fecompad cchi

era avcntajado nos exceíTos, & dei- com outra maldade menor , que a-

aforos ;& como o feriíTem mortal- do Demónio,
ipente no cerco de hum Caílclo Duas cftas palavras em publico,)

com huma íctca ^ feus companhey- (c confeííou do mais em fccrero. E
ros o kváraõ a huma Aldeã , enco- como o Sacerdote , que era idiota^i

mendando aos Lavradores, que ti» "ouviíTe crimes taô exorbitantes f.

veíTem cuydado de lhe dar fepul- naõfcatreveoaoabfolvcr, dizcn*»

tura quando morreííe. Perfuadiaõ- do , que laõ grandes maldadc> pa -

lhe as pçíToas que o vinhaó vçc ,. reciaõ indignas de pcrcaó. K dí*

zendolhc
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zcndõlhc o verdadeyro penitente» go , mandou chamar todos os Ab-
que ellc era Letrado, & como tal fa. bades ,& Prelados, que havia na.
bia naô haver culpas por mayorcs quclla Diecefí , & os Rey ores , &
qucfoíTcm, a que OcosnegaíTe a Curas das Igrejas, a qucmcnco-
largueza de fua mifericordia, o mendou, quenodifcuríodaqucllc

fimplez Sacerdote iníiftio, dizcn« anno diíTeíTcm MiíTas , & fizeíTcm

do , que naó lhe daria penitencia ,
oraçoens pela alma daquel c defun.

porque naô fabia que penitencia to. E ás Religiofascrcrcvco outro
dar a males taõcxquiíitos. Pois tanro< De mancyra, que naõ havia

vós ma naõ dais , ( lhe diíTeo Mon. Caía deoraçaó , onde fe naô fízcíTc

ge^ eu próprio a cícolherey , qual por ciie : & o próprio Biípo dava
merecem meus erros, amdaquc largas efmolas, & naô dcyxava
bem entendo naõ fer efta igual ao paíTardia, que naó celebra íTe, ou
que fe lhe devia, &aflimmecon» mandgíTc a outrem quecelebraffe

dcmno a dous mil annos de Purga- por cllc , pedmdo com íumma in

.

tório , para que no fim delles ache ftancia o retrigerio daquella alma.

miícricordia nos clhos de meu Acabado o anno, citando o Biípo
Creador. dizendo a ultima MiíTa, no fim del-

Dcpois difto pedio Ihedéífeo lalbeapparecco o defuntoderraz

Santflimo Sacramento do Altar, do Altar,muy magro, Sí amarello,

que também lhe foy negado pelo veftido cm huma roupa negra , &
Cura jdizendo, que mal lhe daria o com o rofto taõtriílc, que bem
Sacramento, quem lhe negava a moftrava nelle as penas que padcrf

penitencia. PcdiolheoMongeen- ciaj & perguntando! hc o Bifpo

taõ, que pois lhe negava tudo o donde vinha, &ondeertava, ref-

que ke pudera dar alguma confo« pondcoodefunto;Empenaseftou,
laça!», ao menos hclevaíTehumbi. & das penas venho , masdouinfi-

ihete cf^rito de ruamaõaoBifpo nitas graças à voíTa caridade, por
ícu Tio , pa ra que tendo noticia de quanto neíle anno , por meyo de
fcu eílado, encomédaíTe íua alma a voíTas efmolas ,& oraçoens, & pc»

Dcos, & mandaíTe fazer por cila los Sacrifícios, & TuíFragios que
efmolas, & dizer MiíTas , porque mandaftes fazer em voflòBifpado,

tiveíTe algum refugio nas penas a fe me diminuirão mil annos de
que fccondcmnâra. Goncedeoihc Purgatório. E fazendome outro
oClcrigoeíta petição ultima. E anno o próprio benefício, fcreyli-

depois de fcpultado feu corpo , le« vre das penas deputadas a meus de-

vou o bilhete ao Tio , que chorou lidlos.

com fentidiílimas lagrimas adef- Acabadas citas palavras defap»

graça do fobrinho , & diíTe para o parcceo , & o Bifpo cheyode con-

Clerigo ; Nunca tanto amcy na vi- tentamenio tornou a efcrevcr a to-

da a peíToa alguma, como a eíte ,5c das as Igrejas, & Moíteyros,que
de Tua ApcAaíia me pczou entra» contmuaífem o aoí.o fcguinte na

nhavelmente ,& muyto mais agora própria devoção , para Dcos con»

de fua morte. Amey-o vivo, 8{ ago- ceder pcrfeytopcrdaóàqud 'a alma

rao amo morto, & pois morrco que Ihcencomendavaõ, ôcelleac*

com vcrdadeyracontriçaõ,& pode crefcentando cfmola acfmola, &
fer favorecidocom oraçoens,& Sa- oraçaõ a oraçaô, celebrou o anno
crifícios » naô carecerá dos que fc todo pelo íobrinho , o qual no uiti

.

puderem fazer em meu Bifpado* mordia em que o anno fe acabava.

Depois deter defpedido o Cleriji citando dizendo a derradeyra

Qjq ij Miífa;»
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MifTâ y vio o defunto junto ao AI« íegundo,h por cafar com a filha do
xar veftido cm huma cogula mais Conde de Campania , vcyo a hcr-

alva que a neve pura^Ô( coro o rofto dar aquelle grande fenhorio.O mc-

mais refpandecente que o Sol > o nor fe chamou Henrique, £c foy

quâl com huma vóz fuaviffima , & Monge daOrdem de Ciítcr, Abba-
chca de contentamento lhe diíTe: dedo Moíteyro G anconienfc, &
Remunere Deos à voíTa caridade depois Biípo de V intono , homem
ReverendiflimoPadrcoquefizef- de íantidadc rara , & dcvidaincuU
tcs pormim , pois vofla piedade,& pavel. Era Theobaldo, além de no ^

devoção me tirou ( mediante a Du bi iÚimo , & grande Senhor de ler-

vma mifericordia ) da tribulação^ ras^muy ornado de dons nacuraesj

& penas em que eíava , & vou em porque aíHm na comp íiçaò de fua

companhia dos Santos Anjos^&dc pcíToa , como no avifo da pratica ,

muytos da Ordem Ciftercienfe > a ôc affabJidade para com todos , fa-

gozar daquella vifaõ beatifica , em zia notória vencagem aos Senhores

queconíiile ovcrdadeyro defcan- que cntaõ hav:a era França. Era

fo, diante do qual terey lembrança muy valcròfo nas armas , aíTin de
devosfatisfazeremprccesasmuy- íua peíToa particular, como capí.

tas com que me favoreceftes. Dito taneando Exércitos j & o que mais
ifto fe foy ao Cco , deyxando o illuftrou todos eftes bens , foy a

Tio dcsfeyto cm muytas lagrimas devoção , & fingalar piedade , com
de contentamento > pela certeza que honrou fempre os fervos de
çuc tinha de fua felicidade* Deos > & a liberalidade , com que

t \ ... : : :^' .: -v provia OS Hoípitics , & díípcndía

íeusthefouros em fundar Cafas de

C A P liTU LO XVIII. oraçaó , & Conventos de Religio.

los. Tratava íeus fubdítos com
Da vida do Conde theobaldo pri» grande amor,& nunca permittia^

'-, tneyt o Fundador de Claraval, de que fuás rendas fe arrecadaíTein

fuás grandes virtudes ^ & cêmo comefcandalocommum,ncmdef.
acabou a vida em o habito de Ci" truiçaõ dos pobres: antes punha

Jler. taesAlmoxanfes, q em nadaufaf-

fcm de termos rigorofos. Ouvia

Poliao-
TPHeobaldo Conde de Campa- geralmente a pobres, & ricos, &

rusVit- 4, nia foy fiiho de Efteváo para nmgucm que vicffe pedir jufr

guius Conde de Bles,& da Infante AdcU tiça eítavaò as porcas de feu Paço

PaiSí lafua mulher, filhadeGuilhclme o cerradas,nem havia nas fentenças

iEmiiius ConquiftadorRey de Inglaterra, olhar por ricos, nem pobres, fenaá

Bernâr-
^ írmáa dc Guilhelme o Riiyvo, Sc por aquellcs a quem a verdade fa-

dus bonae Hcnriquc o primcyro, que fucccf- vorecia : com iítoera taõ amado de

Abb*
fivamenie rcynàrão naqucllc Rcy. fcus vaíTallos , que a nenhum pare»

%. cap. j*í. no. Teve Theobaldo doas irmãos, cia grande ferviço perder a vila no
Gaufri- o mayor dos quacs foy E íleváo

,

ícu.EílacraavidadoCondcTheo-

f^"*'^!*!^
que fucccdeo ao pay no Condado baldo, quando noíTo Padre Saô

Ub. Fio* de Bles, Ôc veyo a fer tambcm Con» Bernardo foy mandado por Santo
tesapum. dc dc Bolonha por mortc dc Euih- Eftcvaô a fundar o Moíteyro de

chio feu Sogro , Senhor daquellc Claraval ;& como o fitio dellc fica-

Ertado, & depois Rey de Inglatcr- va perto de íuas terras , ou dentro

ra por morte de Henrique o pri» nellas, & aíamadosmoradorcii íc

mcyro.O Conde Theobaldo foy o cftcndia pela Comarca, quiz o
Conde
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Conde vellos para fe encomendar tudo cm obras piedofas , o mexeri-
cm íuas oraçQcns , & fendo rcce- cáraõ com ElKcy Luis o Gordo,&
bido diqueilcs fcrvos de Deos com com feu filho Luis o Picdoío , di-
as demonítraçõcs de amor que per» zendo , que o Conde de Campania"
mirtia íua grande pobreza , o Con» cnfoberbecido com a grandeza de
de ficou admirado affi ni da mortifi- feu E ílado , tomava por pundonor
caçaô , & cílranho rigor dos íub- naò querer entrar em fua Corte có-

dices , como da fantidade , & avifo mo os outros Senhores do Reynoj
do Prelado , com o quA communi- accrefcentando que todo íeu pen*
cou muy tas coufas de importância, famento era adquirir a vontade do
tocantes à fua confciencia, & ao povo, & dsfpender nefte particu-

bom governo de feu Eílado , & de lar fcus thefouros
;, para IcViUtar

tal modo (e aíFeyçoou o Conde a alguma reb2lliaô prejudicial a todo
noífo Padre Saõ Bernardo, que naó Rcyno, o que lhe íeria facil, tendo
houve coufa na vi Ja baftante a lhe tanto à maõ o favor de Henrique
diminuir o amor com que ambos fc Rey de Inglaterra, irmaõ de íua

amavaõera Jefu Chriftoj antes fe màj' E taõ bem ihe fouberaõpm-
irenunciou de cal modo nas mãos tareílafalfídade, que o velho leva-

doSanto, que nenhuma coufa mo * do da natural dcíconfiança que a

viafemconicího,& ordem fua Vi- idade traz comíigo, & omço da
nha-íeo Advento, &Quarefmasa pouca experiência , fe moftràraõ
Claraval, femo acompanhamento pouco favoráveis ao Conde, &dc-
de fua Corte , onde converfava pois fe movéraó abertamente a ihe

com os Religioíos taó chãa , & fa- fazer guerra , com tençaõ de o def-

miliarmente , como fc fora qual* pojaremde fcusEitados. Eílavao
quer delles.Hia ao Coro, ornais Conde taõ innoccnte, como def-

a<ítos regulares, & ajudava ás Mif. provido , & vendo-fc commettcc
fas com fingular exemplo de humil- d'ElRey , qucjà lhe ganhara o Caf-
dade : & porque a pobreza de Cia

.

tello de Bonavallc,& lhe queymàra
ravai era grande , ellc fez efmola de outros Lugares de terra chãa , con-

muytas herdades, que rendeflem fiado na innocencía de feu animo,
para fuítcncaçaò do Convento, &

^

fc vcyo vercom ElRey peíFoalmen-

deu dinheyro para a fabrica das of- te,& dandolhc dcfcarga ao que UiC-

fícinas. É quando pelo tempo peytâva de íua lealdade, ficâraõlo-

adianre foube que noíío Padre Saô go amigos , & a guerra concluída

Bernardo querja mudaro Moílcy. com proípcro fucceílò-Acabada cf-

rodoprimcyro íitio, cllc tomou a ta inquietação, cm que o Conde
feu cargo cita nova fundação, & perdeomuytos vaíTallos, que lhe

com cxccffivos gaftos fez as offici- matara o Exercito d'Êl Rcy,fuccc»

nas da Cafa com fingular magnifi • deo , que morto Henrique Rey de
ceRciafem perdoarás deípezas de Inglaterra, fem deyxar mais que
feus Morgados* Neílas fantasoc- huma filha chamada M£thíldc,quc

cupaçocns eliava o Conde Theo primeyro fora caiada com Hcnri-

baldo, quando lhe íobrcvieraõ a!- que Empcrador de Alemanha , de

guns trabalhos, em que o Senhor que naò teve filhos , & depois com
lhe quiz provar a conltancia, & ac« Goíredo Conde de Anjou , de que

crcícentaros merecimentos: por- houve Henrique, ôcGuilhelmo,

que alguns Senhores Francezcs pertendeo a fucccíTaó daquellc

envcjofos de fua proíperidade , & Reyno Eftevaô Conde de Blcs , ir-

de ver que fcmvic à Corte gaitava maõ mais velho do Conde Theo*

Qq iij baldo^
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baldo, como neto tfEIRcy Gui- pouca juftiça no Reyno, & a viu»

IncKnc , & íobrinho de Henrique y va , & íeus dlhos muy ta } & tanco

para favor do qual lev-nt^u o fezcomclíe, que o Conde paíTou

Gondc em íuas terras hum copio- a Inglarcrra , & acabou comos
ío Kxcrcito, & deu outros foccor- pcrtenfores hum concerto convc.

ros ao irmaótaó importantes, que nicntcàs partes ambas > qual foy ,

aofímíahtocomoqucpertendia,& queEílcvão cmiua vida gozaffeo

foy coroado naAbbadia de Vuft Reyno de Inglaterra, & por íua

por Gaiihc;mo , Arcebifpo de Can- morte ( pois não tinha filhos Icgi-

tuaria. Sendo também grande par- timos) fícaíTe reynando Henrique
te ncfte negocio Henrique , Biípo fiiho de Mcthilde CondeíTa de An^
de V^itonio feu irmaõ, cuja fan- jou. Ea humfilhobaftardodeEf*

«dadc movera os anims da gente, revaô chamado Guilhelme, fe ácp
para fe naó pôr em campo cçntra rãograndcsfenhoriosemjnglatcr?

EiRcy Eílevaó. ^ i
ra,& Normandia Comeftascapi»

Filou Theobaldo muy pode- tulaçoens ficáraõ os R-ynos.de
roío com o Reyno do irmaõ , & Franja , & Ingiarerra gozando de

com o EitadodcBIes^queellelhe humapa?^ que na opinião da gente

deu cm fatisfaçaô das defpez iS que parecia eterna , inda que na verJa^

fizeraemomettcrdcpòíícnoRey- de foy de tão pouca dura, como
no de Iriv^laterra , & os envejofos faõ todas as coufas da vi Ja.Porque
de ícu bem com maceriapara o ca- fucccdêdo morrer Albcrico Biípo

lumniarcíD mais con.ElReyde de Burges,& provendo o Papa Inj

França. E fuccedefido ir t IRcy ao nocencio aquclle Bifpado em hum
Eílado le Gafcunha > que lííe ibra varão benemérito chamado Pcdro^
dado cm dote com a Rainha Lco« ElRey Luis fe oppoz a cíVa clcyçãp,

nor fua mulher , & acompanhan. naõ confentindo, q o provido pelo

do-o quaíi todos \ os Senhores de Papa tomaíTe póííe da Igreja ^ & co#
França » coído naô foíTc oi^onda mo o negocio chegalTea defcomos
Theobaldo , tornàraó-fe a renovar públicos , & houveííc facçoens cnr

aspayxocns antigas, & haver re- treoPapa,& ElRey , o Conde cor
ccyoscntreElRcy,&oConde,dc moCathoico, Sc zcbroda honra
modo que ambos cftavaó com. as da Igreja, fe poz con ra? EÍRey de
armasnamaô, aguardando ofuc- maneyra, quco Papa ficou coin o
çcíTo das coutas. Mas EiRcy que que pçrtçr^ia ^ não obftantes a$

temia o grande poder de Theobal • contradiçoens que houvc.cmre am^
do , quiz primcyro diminuillo por bos nefta matéria. Pouco»? dias de#

outra via, que o commettelfe em poiêaconceceo,que Rodolfo Cgnr
campo aberto, &aífi;nfavoreceo. de de VcromandoÍÃ ^repudiando

todoo p.aííivel a MethildcCondef- fua legitima mulher , cjom que er^

fa de Anjou > que pertendia o Rey- cafado havia muyto t.en^po,. tomou
no de Inglaterra j como filha do ul- por mulher a Petronilha Cunhada
timo ppíTuidor Henrique , a quem d'ÊlRey , & irmãa da Rainha Lco.
vinha de dircyto; & querendo nor, com tâò publico eícandaio do
Theobaldo acudir aO irmaò com Reyno, que convcyomcrreroHa-
nrvo foccorro, noílo Padre Sa6 pa mão nt fie negocio ,& mandar
Bernardo fe foy ver comelle, & o ao Arcebifpo Bic u ria:nfc, que au-

admocítou , que trabalhaífe por nullaíTca íentcnçaque ncfíc pírri*

concertara ElRey Eílevaõ feu ir. culartinhâo mal dada alguns 1Bíí('

laaõ com Methilde , porque tinha pps France;?cs , & os caílígaifc pe-

lai'
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Ia darem como não convinha. Vc dadc, pondoíhc diante dos olhos a

yo o Arcebifpo muy encomenda- pouca razaôqus tinha para pcrfc-

dopelo Papa ao Conde Thcobal. guirao Conde, pois clle naó fora

do,& clle o recebeo em fuás terras caufa de o Papa renovar as cenfu.

como a Núncio doSummo Ponti- ras, fenaó a pertinácia , & dureza

,

fice , & fulminando fuás cenfuras com que Rodolfo permanecia com
contra o Conde Rodolfo , o man- a íegunda mulher, fendo a primey-

dou tornar a feu primeyro matri- ra viva , & a mal cumprida promeí-

nioniO;,&deyxar a íegunda mulher faque fizera de íua emenda. Mas
com quem citava mal caíadO' Ac- nada baftou porentaócomElRey,
cendeocfte negocioO animo d'El* para levantar as armas vitoriofas

Rey cm forma , que levantando do Senhorio do Conde ,& dcyxr
gente de guerra, entrou pelas ter» de lhe procurar a deílruiçaô por

ras do Conde Thcobaldo , aífolan- todas as vias pofíiveis. Vendo-fc
do quanto fe lhe oíFerecia. E como Theobaldo cercado de tantas an-

o Conde fe achaíTe mal provido

,

guOias, femfabcr que determina,

conveyolhe aíTcntar pazes com £U çaõ tomar y nomeyo delias fe quiz

Rey , promcttendo de alcançar do aconfelhar com feu particular ami-

Papa abfolviçaõ para o Conde Ro- go Saô Bernardo, a quem rcferio

dolfo, com tal condição , queeíle as femrazoensdElRey ,& o perigo

obedccene aos mandados Apofto- cmquceftava, perguntandplhe fe

licos.CumprioTneobaldofua pa- feria conveniente à fua confcien»

lavra , mas Rodolfo permaneceo cia tomar armas contra ElRey , &
cm fua dureza , fuíientando-oneU fazerlhe em fuás terras as mefmas
Ia a Rainha Leonor , que tomava deliruiçoens que elle lhe fazia nas

cm lugar de opróbrio haver fua ir» fuás: aquenj noífo Padre refpon-

inãa de ficar repudiada; ôc fabendo- deo , que naô fe defconfoIalTe com
feem Romão que paífava, tornou íemclhantescontraíVes,porque era

Innocencio a renovar as cenfuras coftumede Deoscaftigar comoii-
com mais vehcmencia , &: ElRey a lhos aquelles ^ que mai^ trazia nos
tomar as armas contra Theobaldo olhos , fabendo que com as tribu-

com mayor pertinácia , & do pri» laçpens do corpo , fc coftumaó pu.

meyroaífdlto lhe ganhou a Fortale- rificar as virtudes d'alma. Ealfim

za de Vittoriaco, onde uíou de lhe contentara mais o Santo Job
crueldades barbaras» naõ perdoan poílo no monturo , que quando vi«

do a nenhuma forte de idade ,nem vianos fauftos, & bonanças de feu

tendo reverencia aos Templos Sa. primeyro eít^do; & David indo

grados , nem às Imagens , & rcli- defcalço , & fugindo de feu filho

quias dos SanroSjdiante dos quaes A()falaõ , mais gentil homem pare-

fez degolar infinito numero de in*- cera nos olhos do Senhor , que

11*7. & noccntes. E vendo o Santo Abba» çoqíi o Sceptro, ôc Coroa de feu

118. de mettido o Conde em tantas af Rçyno
j
parque nas profpcridades

fliçoens , tomou a maô por fua par- citava hum coração taó perto de

te,&efcreveoaoPapa innocencio pe rder fua confiancia, como fcvio

algumas cartas, em que lhe dá con- no dei Rey Saiamaô , por onde naõ

tadasfemrazoensdEIRey dcFran. queria Deos canto osíeus fem tri-

ca , & da mnocencia do Conde,pe • bulaçoens , como vencedores ncU

2 .^ dindolhe que acudiífe com remédio las. Eo moílrou bem a S.Paub,
»xi.& conveniente i& ao próprio Rey ef- quando pedindolhe, queoIivraíTe
*ii. crevco também com fumma iiber- .

.4iguclla cruel tentação do inimi-
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^go, Ihò naõ quiz conceder, mas Ainda Deos hc vivo ( lhe ror-

'anHTiou-3, dizendo, que íe contcn- nouGofredo ) que pode livrar ao

'taííecom agraçiquelhe dava para Coiid^ d'outra potencia mayor
•nâ5 perder a vitoria j & que aífim que a deiRcy , U concederlhc vito-

permittira Deos naquella occaíiaó rias taõ gíoriofas y quanta hc a juf-

que ElRcy de França ,& outros liça que o movco a tomar as armas

Senhoras do Reyno o perfeguif» cmfuadefcfa.

"fcm
,
para o apcrfcyçoar mais, & Indignado Josleno com efta re.

lhe dar maycr premio na bcmaven- pofta,diííe, que bem o poderia

turança. Deos livrar vindo com huma maça

Coníolou-fc o Conde muyto nas mãos a por-fc em campo pelo

com as palavras do Santo Abbade, Conde , & a matar os do Exercito

& pondo fuás coufasna determina» delRey , mas que ifto naõ o faria

,

çaô Divina , fe difpoz a fofrcr por nem o Conde efcaparia doutro
íeu amor quantas adverfidadcs lhe modo. E fcandalizou cita repofta a

^ vicflcm. E para fe moílrar mais pio muytas peíToas que fc acháraó pre

.

quando Deos o caftigava mandou fentes, & como tudo fe tratava

vir diante de fi dous vafos de ouro com payxaõ da parte dclRey , naõ

cheyos de riquiflima pedraria, que foy poífivcl , mais que aíTentarcm

lhe dera Henrique feu Tio Rey de tregoas por alguns dias , no fim das
Inglatcrra,5c tirandolhes as pedras, quaes fe tornou a guerra a romper
difpendco o preço delias em efmo» de modo, que o Conde eftcve a

Ias com pobres, & Caías deora- ponto de perder quanto tinha, &
ça5 , fem deyxar no meyo de fuás virás mãosdelRey , fe as orações

calamidades de ufar de todas as do Santo lhe naõ valèraó, quede
obras de mifericordia, quepodia, continuo feaffligia diante de Deos
'dasquacsodivcrtióEIReycomno- por feu remédio. E perguntando
*vo Exercito que trouxe parao aca- Gofredo Bifpo de Langrcs fc fabiã

bar de aífolar , contra o qual tirou de Deos o fim de tantos trabalhos

também o Conde fua gente, &vie- como tinha o Conde, clle lhe ref-

rão a fc reconhecer os campos am. pondco , que nenhuma outra coufâ

bos com animo de íe dar batalha, via, fcnaô males íobre males, &
como cm eíFeyto fe dera , naõ fe tnbiilaçocns fobre rribuiaçoensj

pondo de permeyo noíTo Padre Saó mas tornandolhe outro dia a fazer

Bernardo, & outros muytos Pre- inllancia no mefmocafo, o Santo
lados de França , cuja diligencia lhe certificou, que daqucllc dia cm
foy baflante para naõ chegaro ne. cinco mczes fe acabariaô aqucliàâ

' gocio a rompimento. E como Go- guerras,ô( o Conde ficaria em gran»

frcdo Bifpo de Langrcs fallaíTe de quictaçaô,como na verdade fuc'»

com Josleno Biípo de Sucfon,gran- cedco E vendc-fe Thcobaldo livrc

de privado delRey , fobre as con- de guerras, fc entregou tod )'ao

diçoens da paz, & viíTcquenaô fcrviço do Senhor , ordenando no»
: convinhaó ao Conde algumas das vãmente Hofpiracs para pobres , &:

quefeapontavaô, ôccomotaes as doentes, aos qaacs elle viíifava

cngcytaíTc Josleno, lhe diíle: Con» pcíToalmentc , & lhes dava dcco*
tcnte-fc o Conde com lhe fer a ven- mcr com fuás próprias mãos, &:

turataõ favorável, que lhe dcyxaõ muytas vezesoscurava dcchagas
fuás terras,& a vida, poiseftàcm nogcntiílimas , alimpandolhas, &
termos, que ninguém o pôde li- apertando-as com panos limpos,

' vrar das mãos delRcy meu Senhor- Mandava fa^r grande copia de ve*

ílido5j^



Tf A CH%OJ^ICA VE CISTE% ^6$
ílidos^ £c çapatos^ para vcíiir a capa com que híacuberto^ para com
quantos pobres via desbaratados, cila remediar a frialdade quepade*
Aos prezos mandava fuftcntar cia. Titou-a o Conde dos hom«
nos cárceres > 5c dcfpachar Teus bros>êcdeulha com grande facilii

íeytos com muyta brevidade: 5c dade^dizendo^quelhepedííTemais^

quanJo algum pobre eivava prezo fe o queria. Pediolhc o pobre a

pordividas,eIlc as pagava de fuás roupeta, & depois o gibaõ , &tu-
rendas, & os mandava libertar. Pc- do lhe foy dando atè ficar em cami»

diopor algumas vezes a noíFoPa» fa. DiíTcihe depois o pobre, que
drc Saõ Bernardo , por cujo coníc» trazia a cabeça muy fria , por tanto

lho fazia cftas coufas todas 3 que que lhe déíTe o chapéo que tínha>5c

lhe déíIedousReligiofos de Clara- com ilíofe iria contente. O Con-
vai para fc us eímolcres , que tivef- de , que era calvo ,& íugcyto a do^
fem cuydado de difpender fcus res de cabeça, temendo que a falta

thefouros , conforme entcndeífcm do fombreyro lhe foífe damnofa,
que convinha para bem de fua ai- diíTc ao pobre: Por certOjirmaõ ca-

ma •, & cfcurandofclhc c Santo, to- riífimo , que me parece que pedes
mou dous da Ordê Premoftraten- muyto , porque minha mà diípoíi-

fe ^homens de íanta vida, 5c muy çaõ naõ me dá lugar a paífarpoc

afFcrvorados na caridade, que cum- diante fem fombreyro. Ditas eftas

priaò efte officiocomíingularzc* palavras, o pobre defappareceo

,

lo , & fatisfaçaô de todos. Quem 5c lhe deyxou alli todos os veíli*

vira a Corte do Conde TheobaU dos , que lhe dera , ficando o Con-
do , pudera conhecer nos Fidalgos de taõ magoado da falta em que ca*

dclla a virtude que lhe redundava hira com Chrifto , que apeando-fc
do Prmcipe, porque naõ havia jo« docavallo, chorou fentidiílima^

gos , nem juramentos , nem outros mente o erro commettido , 5c pro-
vicios femelhantes, que ordina» mettco de naô negar nunca aos po-

riamenteacompanhaõasCafasdos brescoufa alguma que pediíTem^

Senhores grandes , antes íc occu. por mais difficil que foíFc j 5caíTiin

pavaò todos em imitar ao Conde, ocumprio em quanto viveo. Co-
íabendo , que o caminho de ferem meçou-fe outro defconto entre EI-

feus privados , era o da modcília,5c Rey , 5c o Conde por mcyo de feus

piedade Chriílãa, que cUefeguia. cmulos, tomando motivo de ver

£ àquellcs moArava mais amor
,
que que cafava huma fi ha como Conde

mais difpendiaõ com pobres, 5c nc- de Flandres , 5c outra com o de
ceffitados, como quem tinhaoani. Suefon , donde inferiaó , que fc

mo prompto para dartudoapo« queria fazer poderori^fimo para

bres por amor de JESU Chrifto. vingar os aggravos recebidos deU
£ como huma vez foífe caminhan- Rey nas guerras paífadas. £fem>
do na força do inverno acompa- pre o negocio viera a rompimento,
nhado da nobreza de feus vaíTallos, fe noífo Padre Saò Bernardo íe naõ
lhe fahio ao encontro hum pobre puzcrano mcyo deO es debates, 5c

nu, 5c quafi perecendo com frio, moíiràra a fclRcy a falíidadc das
gritando que O aguardaíTc, 5c favo» informado -ns que lhe davaó os ini-

reccíTe. migos do Conde.
Teve o Conde maó nas rédeas Vendo-fe jà Theobaldo carre-

docavallo, 5c mandando paliar a gadodeannos, $r deíejando che*

gente , íe ficou para ver o que lhe gar à mayor perfcyç ^ó , fe quizera

queria o pobre , o qual lhe pcdio a recolherem Claraval , íç os negó-

cios
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cios lhe deraõ liberdade para o fa-

zeraícuíalvoj mas aquilioquclo» ir t

go naó pode , lhe conccdco o Sc* C APíTU LO XIX.
nhor pelo tempo adiante, dando
tal quietação a íeu Eftado ,& tanta De algims Religiofos de[anta vida,

profperidade a ícus filhos , que po- qite nejle tempo Jiorecerao na Orm

de recolhcr-rc alguns annos cm demdeCiJier-^& alguns exemplos

Claraval j onde fez vida taõfanta, e/lranhoSy & dignos de fnuyta

& exemplar, que fe podia igualar a ponderação , que fuccederão na

qualquer dos Samos antigos, cu» Ordem.
jas obras lemos para admiração.

Porqi c a oração, lagrimas^& com- TT T Ouve cm hum Mofteyro da

punçaó eraonel e admiráveis , & xJ Ordem hum Rehgioío de
tanta Cuavidade achava na contem* geração nobiliílima y chamado Fr.

plaçaò i que muy tas vezes gaílava Bernardo, o qual tendo no mundo
nella a mayor parte da noyte , íem deyxado grandes morgados, Sc rc-

faber a hora que era , atè que a vin» nunciadas as pompas , & íauílos

,

da do .Sol o apartava daqucllegofs cm que pudera viver , quiz tomar
tcío extaíi , que lhe tmha arrebata* o luavc jugo do Senhor , & por via

dos osfentidos. Servia os Reli* de humildade, £c pobreza adquirir

giofos cm todas as coufas poíliveis, a bemaventurança. E pofto que no
& venerava a cada hum dclles , co- principio de íua converfaò lhe faci-

mo Icos tivera por Senhores, que» litaflco fervor do animo todas as

rendo dsr a feu animo nova matéria diíficuldadcs que via no rigor da
de merecimento. Chegou o tempo Ordem $ todavia pelo tempo adian-

cmqueo Senhor quiz dará fcuíer- te tendo jà feyto profiíTaó, o De-
voo premio de quanto porelle ti- monio lhe fez afperas todas as

nha fey tp ,& padecido. E fabendo coufas do Convento , achando in-

cllc por Divina revelação a hora eni íofrivcl a dureza do paõ de milho

»

que haVia de partir da vida
, pedio, & centeyo , & o vinho pouco , &

que o admictiíTem á profiífaó do azedo, & finalmente coufa nenhu-

habito 5 & como lhe veftiflem a co. ma via , em que achaflíe confolaçaó.

gula, & tomaffcm os votos ordina. Veyo o negocio a termos , que Fr.

rios , o Santo Conde deu infinitas Bernardo íe foy ter com o Abbade,
graças ao Senhor pelo deyxar mor- & lhe diífe , que em nenhum modo
rer no modo que defejava , & de- podia continuar com aquella vida^

pois de tomados os Sacramentos por tanto , que lhe déíTc licença pa-

di Santa Madre igreja, deoaquel- rafe tornar ao mundo , onde traba-

la ditofa alma a feu Crcadorcom Ihariapor fcrvir ao Senhor na me»
evidentes finaesdeir gozar da glo- Ihor forma poííivel à fua fraqueza,

ria merecida com obras taó fingu. Rcfpondeolhe o Abbade , que jà

lares, como fizera vivendo. Hou. naó era poílivel tornar-fcao mun-
vc grandes revelações de fua bem- do,viítaa profiíraó,& votos,com
aventurança, &finaes, porondeo que fe obrigara a fervir a Dcosj
Senhor foy fervido certificar o mas que oraffc , & pediíFc ao Se-

mundodella.Masaflimeílas,cOino nhor remédio para vencer aquella

o dia de íeu tranfito ficou na incer - terrivel tentaçaó,com que o mimi-
teza a que a antiguidade do tempo go lhe queria tirar o repoufo de íua

coftmna trazer todas as coufas. confciencia. SoíTcgou-feo Monge
com iftp por alguns dias,& traba

.

j Ihou
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Ifiou quanto foy cm fua maõi por dos, como agora te parecem afpc-

naó dar aza&à tentação: mas ao fim ros , & duros de foírcr. Ouvindo
fcdtyxou levar de feu impulfocm Frcy Bernardo cftas palavras, fc

forma , que huma noytedefampa- tornou ao Moftcyro, & ViVco da-

rcu o Mcíleyro com animo de íe hi em diante com tanto rigor , gç

tmar aomundo.E indocammhan- fantidade^qiue mereceo fazer Deos
do a toda a prcíla para fe alongar por cllc muytos milagres em vida,

donde pudcíTe fcr achado, noílo &morte, & opõem Frcy Arnoldo

Rcden ptor JcfuChnfto, que naò entre os lUuftrcsdaOrdcmdeCií-
tqueriadcyxar perder aquella alma, ter. 7

lhe appareceo cm figura de hum Em outro Mofícyroda Ordem
mancebo, quehiaemíeu alcance, houvehum Religiofo de fanra vi*

& lhe dava vozes, que o aguardai- da , o qual fendo muy tentado da

íc. íenfualidade , lhe fez mediante 4

O Monge que imaginava fer ai- mifericordia Divina grande prova
gucm que vinha cm fua bufca , de rcfiftcncia, & depois de grande

quanto mais íe ouvia chamar , tan- combate interior , ao fim fahio com
to mais aprcíTava o caminho. No. vitoria. E porque naõ ficaíTe aqucl**

meou-o Chriílo por feu nome, pe- Ic triunfo íem fama , foy o Senhor
dindolhc , que por cortezi^ o fervido de o revelara hum Santo

aguardaíTe, & poíto que algumas Converfo, que eftava cm huma
vezes fizeíTe que naõ ouvia , ao fim Quinta fora do Moítcyro na fór-

movido de primor , ou forçado do ma feguinte. Parecialhc ver huma
canfaço de caminhar, fc deteve, & eolumna tranfparcnte como crií»

o aguardou para ver quem feria* tal, fobre a qual eftava huma Coroa
Chegando Chriílo a clle , lhe per- como de Emperad ;r , ornada com
guntou donde hia. PaíTando meu tanta , & taô rica pedraria , que feu

caminho^ Ihs reípondeo Fr. Ber^ prcço naõ tinha comparação na

nardo^comovòspafíaisovo(ro,& terra :& vindo hum mancebo mais

enfadado cem a contmuaçaó de bello,&refplandecentequeoSoI,

voíTos brados me fentey a ver o que tomava a Coroa nas mãos , & a da-

mc qucrieis.Comcçoulhe Chriflo a va ao Converfo,dizendo : Toma fi-

perguntar para onde caminhava, & lho meu, levameerta Coroa a tal

a caufa porque fazia aquellajorna^ Monge, friOmeandolho por feu no.

da lo, & de noytc. Epoíícqueo me) porque ncílanoy te a mereceo

Monge lhe naõ quizeiíc contar a valerofamentc; Veyo o Converfo

certeza , ao fim vencido do impor ao Moíkyro , & contando ao Ab-
tuno perguntar de Chriílo , lhe bade a vifaõ , ellc fez diligencia

contou como fe tornava ao mundo, com o Religiofo ,& íabendo delle a

por na5 poder íofrer os trabalhos cruel tentação
, que aquella noytc*

tío Moíleyro. Levantou entaõ tivera , ficou entendendo o modo
Chriílo a capa, &rooftrandolhe as com que alcançara a Coroa que

Chagas abertas, & derramando Deos ihe guardava na gloria^ &o
fanguclhediíTeiTornatc filho meu Religiofo animadocom a cfperan-

a teu Moílcyro , & molha neíle fan- ça do premio vivco dalli em diante

gue que ves derramar a minhas com mayor rigor, & obfervancia.

Chagas o paó duro,& vinho amar- atèquenofim da vida foy tomara

gofo , & todos os mais trabalhos

,

póífe das CòCDas que o Senhor lhe

òcafpcrczasdi Ordem, que deílc linha preparado por fuás obras.

Híôdo te ficaràõtaõ fuaves,& bran? Notável foy também o ^uc fuccc-

bjiUiq deo



dco em outra Caía deíla Sagrada mundanas,quando cíia5cantando

Ordem de Cíler a hum Rcligiofo no Coro as Horas Canónicas , &
de vida fantifljma, & particular de- ao tempo que dizem Gloria Fatrt

voto da Virgem Maria Senhora no fim de cada Pfalmo , fcnaó in»

noíTa , a que o de ordinário rezava clinaõ com a lubmiííaô devida, an-

muytasdevoçocns.E para queíeus tesofazemporhum tibio coftumç

merecimentos íe accrcfccntaíTcm , de que o Senhor fe dcíTcrve: & o

pcrmittio o Seííhor haver no pro- que he peyor de tudo , que quando

prioConventooutro Monge muy ícchegaóàCommunhaó do Divi-

pouco íeu affcyçoado, & a quem no Sacramento da Euchariíiia, o

Icus exercícios deícontentavaô recebem com taõ pouca devo jaô,

muyto,5ç naõ fazia>ncm dizia cou- como quem naõ coníidcra os altiíH-

fa , por jufta , & fama que foíTc , a mos fcgredos que alli eílaó enccr»

que o outro naõ puzeíTc groía , & rados. Por tanto vayte ao Abbade,

contrad çaô. Chegou a malícia do & avifa-odo que te digo ,
para que

inimigo , & lobegidaô do Monge a ponha diligencia na emenda dcftas

tanto , que o fervo de Dcos de pu« faltas, antes que o Senhor lhe man.

ra payxaó, & fcntimcnto vcyo a de tomar dura reíidencia delias^

cahir enfermo de huma doença pc- Acabando o defunto cUas palavras

riiiofiflima. Eílando aíTimna Enfer- íe foy fcguindo aos mais , & o Re-

maria , aconteceo haver naquellc ligiofoefpantadoda vifaôfc leyan-

Mofíeyrohuma doença de que fale- toudacama,&fefoy àlgreja,on.

cèraõ muytos Religiofos junta- de já eftavaô os Monges cantando

mente com o Abbade que era va- as Matinas; & como lua enfermi*

raó fantiffiíno , & eftando huma dade lhe naõ déíTc lugar para en*

noyte o enfermo fcntado fobre a trarnoCoro,feencoftouemhuma
cansa rezando fuás devoçoens or. Capella particular, & começou a

dinarias , vio paffarhum exercito rezar fuás oraçocns ordinárias, in«

de Religiofos scompanhando ao vocando a Virgem em fcu favor, &
Abbade que falecera poucos dias pedindo também para as almas da-

a.ites , & hum dos que pAÍTavaó íc quelles Religiofos que havia pou-

chegou junto ao doente , & lhe dif» co fe partirão da vida prefentc. Ef-

íe ; Trmaõ amantiflimo , todos os q tando o Monge aílim occupado,vio

viftcpaíTar comigo pelo meyodi por huma vidraça da Igreja huma
Enfermaria , fomos Monges dcftc claridade mais rcfplandeccnte quQ
Mofteyro , & pela miíencordia do o So! , no meyo da qual vio entrar

Senhor citamos cm eftado de fal- huma mulher de termofura admi*

vaçaó, &comcertiffiníiasefpcran» ravel, a qual chcgando-fe junto

ças da gloria, mas dilatafe-noseí» delis, lhe perguntou fcaconhc»
rcbem pela negligencia de alguns cia ; & como refpondcífequenaci
irmãos, dos quaes dizem hunstar- cila lhe diííc, que era a Virgem Ma^^

de,& outros tibiamcntc os fuffra- ria Máy de JESU Chriflo , que o
gios que a Ordem tem mandado di- vinha confolar em fuás afHiçocns,^

zer pelos detuntos. E por efta fc tirarlhc as dores, & lagrimas
cauía faó culpados naõ fó para cm que vivia, por lhe ferem muy
comnofco , mas também para com gratas as devoçocns queordinana.
Deos ; ao qual tem offendido por mente lhe rezava. E como nefta

muy ras vias, dando pouca fatisfa- conjunção acabaíTem no Coro o
çaóaosprcccytosda Regra. Etenií PfMmo, &diírciremoG/í?m.-P'<íín«
do o animo diílrahido cm coufas a Saçratiílima Virgem dcyxando a

pratica
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pvsíúcã em que cftava com o Mon- terra, que dando de maô a tudo , fc

ge,poftahuma mão íobre outra, íc deliberou de tomar o habito de
inclinou profundiílimamcntc > até Monge em companhia da^uclles

acabarem aquellc foberano vcrío. E íantos varocns , que vivendo na
depois continuando com a pratica te^ira faziaõ vida de Anjos. Soube
lhe diíle , que jà era morto aquelle o pay defta mudança^ & da nova vi-

Monge , que o perfeguia , & para da que o filho tomara , & como era

mais certeza de tudo lhe mandou oíucceíTor de íua nobreza, naõlhc
que fc levantaíTtí faó,& foíTe contar baftando o animo a fofrcr ta! cou-
ao Abbade o que naqucila noytc ia, fefoy a Claraval dado gn tos, 6c

lhe fora revelado, &oadmoeftaire jurando., qíeihcnaô davaóoriiho,
a naõ di^mular negligencias , de poria fogo a quanto achaífc> Hou*":
que havia de dar conta muy eftrey- ve alguma turbação nos Religioíos

ta, pois fora eley to para governar com a demaíiada cólera que moC
aquellasalmas,dequeeraguía, & trou, & naó faltavaõ pareceres,

Gcníor. ; qucfcriabomdarlheofilho,poísdc

Vioda 3 manhãa, o Religiofo o terem podiaõ recrcfcer grandes

contou ao Abbade as coufas que insonvenientes* Mas o Santo No*,

vira , &o que fe lhe mandara dizer viço,que tinha o coração verdadey-fi

com tanta eíHcacia, approvando ramente tocado da maõdeDeos^
tudo com a (aude miraculofa que pedindo licença para faltar aopay^

*

Ihedera a Virgem Maria Senhora fe foy ver com elle , & fijandoaín*-

no(Ia,8ccomoutrascircunítancias bos fós , lhe diífe : Pay, & Senhor

que a hiftoria naõ conta , por onde meu, naó vos canfeis , nem me mo-
fe reformou muyto aquellc Con- leílcis a mim, & a efte Convento
vento. E o Santo Monge aíFcrvo- com vozes,& ameaças, que defau*>

xado mais no amor de Deõs , & da thorizaó voíTa peíFoa , ôc oífendem

Virgem Mana fua Advogada, & a Mageftadc Divina, porque fe vos
Protcdora, chegou a grandes fizerdes huma íócoufa que defejo

gráos de perfeyçaõ , & merecimen. ver em voíTas terras , & Senhorios,

tos, poronde veyo a merecer a glo- cu vos promctto de dcyxar logo oÍ

ria em que hoje defcanía. habito ,& me tornar ao mundo pa4
No Moíteyro de Claraval flore- ra gozar as riquezas de voífo Efta ^

teo em grade fantidade hum Mon- do. O pay que nada achava impoíli.

ge, a quem nolfo Padre SaóBernar« vcl para taõ grande coufa , neiá^

do amava muyto por fua cftranha imaginava que podia fer , lhe deu
íantidade* Eíle era de geração no« fua palavra de naõ tardar mais em
bilidima , filho herdeyro de Mon- fazer a coufa que defejava , do que
feurdc Nagori, o qual foy vivcn- clletardaíreemlhadizerjcntaólhc

do no mundo muy exercitado nas dcfcobrio o Santo Monge íeuani-

armas , & grande obfervador das mo , dizendo :

leys daCavallaria , & como ("an* Guarda-fe huma ley em voíTas

dando iieíle exercício^ paíTaíTeal- terras , a qual me faz cfcolher clia

gumas vezes por Claraval , & viíi- vida , & íem fe a ley annullar, vos
taíTe aquelles bancos Rcligiofos,Ôç dou minha fé , que naó torne a el-

ouviííe algumas praticas, &confe« las. E hc, que em todovoíToSe-
lhoscfpintuaesdenoflro P.S.Ber. nhorio morrem taô depreífa os

nardo, de tal modo fc veyoa iri' moços como os velhos , & naó faz

ílammar no defejo da bcmaventu- a morte diílinçaocntre pobres, Sc

i:ança;& no deíprczo das coufas da ricos; fc me derdes efta ley deroga-
' Rr da.
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<ia,logomcirt;y comvorco>fena5: cxcrcicioj»; alcançou :ê;glc>ria cm^

deyxarrncHcy ficar no Moftcyró, que hoje dcfóanfa.
: ^

que aífiín convcm , por naó cornar Hum Santo Abbadc da Or 'cm ^^^em c.

a- terras, onde íe guarda taó máo < de Ciftcr,foy taó devoto da infan.r.'"'

foro ,& oiidc a morte cem tanto fe- : cia de noílo Salvador Jcfu Chriítf>,>

nhorio. Quando o pay Ihcouvio quenunca contemplava çiaqucllci

cftas palavras, cntendcndoquc foi- « incffavclMyfterioda Êncarnaçaó^I

lava Deos por íua boca , o dcyxou ; & da humildade com que o Filhai

cm ícu propolíto, femoufaralhe dcDeosíc quizera fazer menino />

íazcrforça aquedcyxaflc avidaq - & tomar o peyto da Sacratiffima*

tinha cfcolhida para íua falvaçaó» E ' Virgem Mariacomo qualquer dos l

o Sãto Noviço poucos dias depois . pcccadores y fem ter grandes exta c

de profcífar , chcyo de virtudes,& fes ,& arrebatamentos de eíptrito^)

obras Tantas foy gozar do theíou- cm que fentia notável confolaçaõ.Ei

ro que dcpoíitara no Ceo ^ defprc» '. como o Scinhor coftume pagar au

.zando as. riquezas da terra. feus fervos eíles fervores particu-^
Uemc Quali neítc propfio tempo ha- lares, ó feztambém p-^rhummo-
*'*

via hum Éleligiofo cmClaraval de do fmgulariílimo. Porque cftando

>

vi ia inculpável , o qual como eftl- huma vez íioR.cfey tório ecmendo

'

Vi-íTe huma noytc em profunda: comoConvento, & ouvindo lera

contemplação, ouvio perto de íi
; mefa hum Tratado da vinda do Fi-

dar huns fufpiros íentidiífimos,& lho de Dèos ao mundo, foy arrcba-I

gemercom tanta laftíma >&: dor ,1"; tadoemeíptcito, &vio a Mãy dcí

que foy notavelmen.te admirado , mifericordia :com humafermofut^
& pedia ao Senhor^ que lhe déffc a admirável, entrar pelo mcyo dói

entender o que aquillo era, & cii-* Refeytono cora hum menino no5?

jos eraõ os fufpiros , que u5 fenti- , braços taô bello , que o Sol ficavat

damente fe ouviaõ. Satisfezlhe
, fem luz diante de íua beUcza-Chc*^

Dcos à petição, porque a voz dey- gou a Senhora junto onde cllc efta í

xando as queyxas cm q^e eftava , va , & pozo menino fobre o lugac:

IhediíTe, que era a alma defuaô, onde o Abbade comia , de modo ,^

( nomeando-fe por feu próprio no- que quaíi tocava com os pès na me-
me) & que chorava a eterna con- fa,6?oteveaflimíemlhc dizerna-

demnaçaõ em que eftava por íuas da. O Santo , que no principio na&>

culpas, accrefcentando, que aquiU cahio em quem feria mulher ta^
lo que maisa laílimava,aílim a cila, bclia, & que fem recado fcu,& con^
como a todos os mais condemna. tra os Eftacutos da Ordem entrava'

dos , era Icmbrar-fe comoem hum naquella cafa,vendo junto de íi mci
íómomento puderaô conquiftar a nmo taô bcllo i efquecido de tudo
gloria , &âproveytar-fe da graça o mais cortou hum pequeno dô
Divina

, (& que o deyxàraõ de fa- paô , & davalho, dizendo; Tomay^
zçt por fua própria negligencia, meu menino, comey. O mcninoi

Tal foy o efpanto que o Religiofo naôaceytandoo convite , lhe ref^

tevcdeftas, ôc de muytas outras pondco: Por agora naó comereyj|

palavras que o condcmnadodiile, mas paliados três dias , tu irás co i

que dahi em diante fe condemnou a mer comigo o paó da bímavcntu*
cruéis difciplinas , & abftincncias, raça eterna. E comodiífe iíto,dcf-Í

fem perder hum momento,em que appareceo a vifaó , & o Abbade fi~

deyxaíTc de adqairir novas enchen- coutaõ alegre n'alma, comodesfat
tci^de graça Divina ^ pelos quacs Iccido no corpo,Òi dahi a trcsdiaâ

tfctí foy
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foy gozar com fcuJESU o banque^

te prometcidos

No infignc Mofteyro de Clara-

val houve por eftes tempos hum
Rcligiofo de muyta virtude, ôc

bom exemplo > mas tao achacofo

de indifpofiçoens , &taó amigo de
andar fcmpre em cura , & comer

com regimento, que dava alguma

pena a s OflBciaes. E querendo a

Sercniflima Rainha dos Anjos ata.

Ihar as faltas defte fervo fcu , fe lhe

moítrou em fonhos na forma le-

guintc : Parecialhe que cm compa-

nhia da Communidade entrava pa-

ra a Igreja , na porta da qual via c f«

car a Mãy de milcricordia cO'n

huin Lrmofo vafo na maô , chcyo

de certo elcd:uario de chciro,& fa*

borfuavitlimo, & comhuma co.

Ihcr hia dmdo a caJa Religioío fua

parte .&como eíle fc chegaíTe pj.

ra participar também delle , a Yir*

gemtiroa a maô atVàZj dizendo*

lhe , que a Monge taô mimofo, que
fe tratava com tanto refguardo,

naõera licito íe déíTe o licor guar.

dado fó para os que comiaõ dos
manjares groíTeyros do Convento,
& fofriaõ o rigor , & trabalhos de

fua profifTaõ. Corrido o Rcligiofo

de fe ver excluir daquelle mimo
com tanta raza5, fe proílrou aos

pés da Senhora
»
promettendo^ que

daquella hora em diante naõcalii>

ria em (emelhances defcuydos, fe

o fizeífe participante do manjar,

qdava a léus irmãos. Aceytoulhc
a Virgem íua promeíTa , & dando-
Ihe também fua parte, parecia ao

doente , que fcntia huma fuavida.

de incomparável, & aventajada

de todas as outras da vida. Nem
foy íó em viíaô ,& por enigma , fc-

naõem obra verdadeyra, porque
acordando o Religiofo , fe achou
faõ, & livre de quantos achaques
antes tivera , & poz tal emenda em
fua vida , que merecco gozar os
manjares dà verdadeyra gloria.

Muy diíFerente dcílc Santo Ab«
badc foy outro de hum Moí>cyro
deSaxonia , o qual fetratava m is

curiofamenie no modo de fe veftir,

do que pcrmirte a pobreza Mona*
flica, porque naõ le contentando
com o pano melhor da terra , man«
dava bufcar a Flandres todos os
annos outros finiílimos de que fc

veflir. MorreoefteAbbaie,&os
vcíiidos quelhefícáraó, fc repar-

tirão pelos Religiofos, comohe
coílume, quando parece bem ao
Prelado. Huma noyte de grande
fclemnidade fc levantou o Prior ás

Níatinas, & veftindo hum habito^

que lhe íora dado , dos á^ Abb «de

por reverencia da fefta, fubit^mcn-

tefe começou a abrazar por todas
as partes^ como fe veflira huma tú-

nica de bronze tirada da forja* E
entendendo logo a caufa donde
aquelle ardor procedia , lançou o
habito fora de íi com muyra prefla,

do qual come áraó logo a fahir

faifcas, 2c chamas de fogo efpanto-

ías. £ vendo os Religiofosaqulc
porcento , cheyos de temor , trou-

xeraõ alli cada hum o que tinha do
Abbade ^ 6c em tudo fe ateou o fo •

go, fem haver mcyo de o apagar
com remédio nenhum^até que dahi
a certos dias, em que ovieraõver
alguns AbbadesdaOrdem^confu»
mídos os hábitos defappareceo o
fogo , dcyxando tal admiração nos
ânimos que o vira5, que naõ oufá*

ra5 mais a tratar-fe com cunoíida-

descxquiíitas*

' i
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i-iiL^
, ..,: ílo , Frade de taõ íanto Mofteyro^

iv t oqualdepoisqucodeyxamos,na9

ta -GA P I TU LG XX* ceíTa de íazcr oraçaó a Dcos por

^* noíTas cuipas , tcndo-o tratado taõ

De alguns Converfos quefloreurao mal.Ouvindo os outros citas pala.

iiitvt Claraval , & em outros Mof» vras fe arrependerão do mal que tu

. i teyi os da Ordem com maravilhofo nhaó fcyto ,& tornando a cllc com
è^txemplo de fantidade, em tempo mbyto comedimento, lhe rcíiituí-

de nojfo Padre Sao Bernardo, rao tudo, pedindolhe grandes
perdoens do defacato paliado ^ de

XT ^^^^ muytos Religiofos que promcttendo , que dahi em diante

Miwbi- Ji florecéraô cm Claraval vi- naó andariaó mais naquclla vida
lium vendo noíTo Padre Saô Bernardo, infame , odiofa a Dcos,& ao mun.

oftcf foyhumConverío devidaincul, do.

pav-el, o qualalémdcmuytasvir- Deu o Santo infinitas graças a

tudcs era cftranho na paciência, ôc Dcos pela converfaõ, & arrependi *

humildade COm que íofria os ag- mento daquell a gente perdida, eff

gravos , & injurias , que lhes craõ timando-a cm mais, que quanto lhe

feytas , porque além de naó rcípon- pudcraô tomar , aindaquc fora o
dcc a quem o afrontava , tinha por prcco do mundo todo Continuou
coftumcpor-^fe de joelhos, & rezar o Convcrfo até ofímdeíuavid^
hvivxFater nod^r ^otqxxcmWicáu nos exercícios de virtude, &pa.
2ia alguma palavra injuriofí. O ciência, trabalhando íempre por
qual eítylo íe veyo a ufar no Mof- alcançar novos merecimentos comi

tcyro de Claraval entre os Reli* Dcos, até que chegado o fim de fuá

giofos ,& íe ufou muyto tempo de- vida , íe lhe deu o premio que taõ

pois. Indo cite Çonverfo a certos bem merecera. Efoube-fc acerte*

negócios fora do Moíleyro,íucce« za de fua gloria por huma vilaô

deocahirnasmãosdchunsSaltea* maravilhofa. Porque cDando em
dores, que ícmrcfpcyto do habito, outro Mollcyro da Ordem muy
& de laberem que era do Moftcyro longe de Claraval hum Religiofo

de Claraval a quem todos venera, cm paíTamento, quando jà todos

vaõ pela fantidadedos moradores, defconfiavaõ de fua vida, & o viaõ

lhe roubarão quanto levava , tra- eíiar agonizando com a morte, foy
tando-o muyto mal de palavras, arrebatado em efpirito, 5c quafi to*

Icm o fervo de Deos rcíponder nc- da huma noytc cílcvc daquclle

nhuma, em quefemoftraneaggra- modo, fcmfallar, nem tornar cm
vado , antes -conforme fcucoítu- fi até a madrugada, cm que deu
me , íe poz cm oraçaô , & com os hum fufpiro , como quem dcfcan*

joelhos cm terra começou a rezar favaxie trabalho ;& perguntando*
muytas vezes o Paterno ffer pelos lhe os Religiofos que o acompa»
ladroens que o afrontara >E como iihavaó a cauía de cílar naquciU
hum dellcs olhaíTe para traz. Ôc vif. forma, ellc Itics contou q fc achara
fe o Santo daquelle modo, com- cm hum Paraifo cheyo de rccrca>

pungido intcriormentCjÔc batendo çaõ, 6c alegria nunca imaginada »

nos peytos djíTc para os outros:Ay onde vira dóceis , & tapeçarias tao

dcnósmifcravcis, onde nos levaó cuflofas, quacs naó podia contar

noífas culpas ? Sem duvida morre* lingua humana, com que eílavaar'

ícmos todos, pois ouíamos aggra- macia hua rua muy comprida, pelo

var aquclle fervo de JESU Chri* mcyo da qual havia muytos arcos



triunfacs de invenção cxtraordi- vivem ,& mortcm no Senhor, alie*

naria, & pdo mcyo delia ettavaô gando aqucllc verfo ; fif^íí f»or/«í|

Anjos , & Santos taõ bel los , &: rcf- qui in Domino moriuntur* Bemav6«
plandecentes , que cada hum deljes turados òs mortos j que acabaò cm
podia dar fcrmoruraaoSol;liíins graça com Deos, porque aeftes

dos quaes cílavao ícntados > 6c ou- naõ ha extremo de gloria , que O
tros hiaó de huma parte a outra. Senhor naôcommuniquc.

comoquem corria a ver algum ef- Em hum Moflcyro deíla Sagra» '

peélaculo notável. Ouviaõ-fe alli da Ordem de Cifter houve hum '

muíicas de vozes, &inftrumentos Converfo defantavida^ & muy
fobcranos , em que fe davaó ctcr- obfcrvante dós preceytos de feiis

nos louvores a Dcos por íua ínfini- mayores. Mas como. na 3 ha quem
ta clemência, íc piedade. £ como fe livre de todo género de delcuy-

o Reigiofo viíTe aquelles íinacs dos, fuccedeo, que poucôsdiás

de contentamento, perguntou a antes de morrer, lançOu humrc* '

hum Anjo que o guiava ,& lhe an- mendo de pano velho em hum Ef*

dava moli:rando tu Jo , que íolem > capu!ario que tinha roto por algu*

nidadeeraaquella) ou qucPrinci* mas partes, ftm pedir licença ao -

pe íe havia de receber naquetles ar* Abbide- E como o dcfcuydo ( a feu

cos triunfaes , porque naô parecia parecer ) era leve , tcve*o tambcm
^

poífivel haver no mundoquem tal em reaccufardclle, & fazer a pe*

coufa mereccíL. A cita pergunta nitencia devida. E cahind)cnfcr«

lhe refpondco o Anjo , que todo modahi a pouco tenr>po,chegou ao
aquelle apparato fe Lzia para rece* extremo da vida com grande con^;

bcrahmn Converfo de Claravàlj triçaãdcfuascupas , & confiança

que no diícurío de fua vida , pela do pcrdaõ delias. Fez alguns ter**

virtude da humildade , & pacien. mos mortaes , em hum dci qtiacs

da, merecera aquclles favores do felhetolheo afalla> & vioemhu-
Rey da gloria. E como ifto lhe aca. ma vara, cm que tinha pendurado
boudc dizer, o mandou, quefe oEfcapulario , o Demónio em Çí"

tornaíle a dar relação do que vira, gura de bugio, fazendo grandes
dizendolhe , que em acabando de o cfgares , 8c bcyjando o remendo,&
contar , íe iria logo do mundo, co» ancdeando-o com a maô , como
mo em cfFeyro fe cumprio. Porque quem tinha ndle hum inftrumento

acabando o Monge de dizer cftas comquelaílimar o Converfo. Ellc

coulas todas , deu a alma a feu que vio o cafo, £centendeoofim
Crcador E notando os que fe acha- delle , gemendo no intimo d'alma,

raõ prefentes a hora em que iíio & conhecendo fua culpa, pedioao
íucccdéra , fouberaõ que na pro. Senhor perdaõ delia , cOmo fizera

pria acíibàra fua peregrinarão de todas as mais ^ & com a maô fa«

aquelle pacientiílimo Converío de zia (inal aos Religiofos, que lart.

Claraval. E como alguns Religio- çaíTcm dalli aquelle inimigo, que
fos praticaíTem neíta vifaõ cmpre> tanta ptna lhe dava* Mas como o
fença de noíTo Padre S. Bernardo, naõ entendiaô , nem clle podia ref-

tendo por novidade eílraoha a glo- ponder ao que lhe perguntavaõ, ef«

ria guardada àquella alma , o Santo tiveraõ algum tanto fufpenfos , até

lhes refpondeo , que na5 tinhaô de que o Senhor permittio que o Re-
que fe admirar

, porque aquillo ,& ligiofo fafaíTc,& contou o que "vi^y

muyto mais concede Deos aos me- íc o dcfcuydo de inobediencia em
ritos da paciência, &áqucllcs que que cahira, de que todos ficàraó

Re iij mara^
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inà^ravilHados, vendo de quampc- mãos o premio da vida paíTadai-

quçnas occafioens ffizp Dciuanio moítrando-fe hum pouco fevcro^o

inrfruTiciP para nos accufar diante começou a rcprdicudcr afjcramca*

daMagctlade D iviníi. Chamarão te,dÍ2endolhc, que íe lembra ííc

ao Abbade^a ^uemcom grande ar* do pouco que no mundo dcyxàra

rep>er>dimeato , & copia de laj^ri. por Deos , & que por mifericordia

mas CO iféíToa ella cuipa,5ç acabado mais , que por merecimentos fora

de llifi dar a abfolviçaò , o Demónio admittido àquelia Congregação,^

defappareceo, &p Santo Convcrfo que mó tiveííe tanta preíumpçaô ,

comfummaquistaça^, & repoufo que imaginaíTe merecera bema.

deuoetpirito a íeu Creador , dey- venturança fem obras , d jvidando

xando aos mais grande confiança tanto delia homens , que dcyxàra5

de fua falvaçaá 5 & aflin foy revê • Rcynos , & Impérios por fcrvir a

ladõaoAbbadc,qtícporirfemdef. Jefu Chrilto, Mas R ,bcrco,que

cuydPnenhum deita vida, permit- cibvaícguro na humildade dcieu

tiiyi 9 S^rihor aquella viíaó d^ De- coração , & firme no amor de feui
•

moniop porque chorando fuacul- Deos , com o roílomuy íereno , &
paioíTe livre da penaqaeíclhedc* cheyo de quietação jie volveo dt»

vU. reytopara o Santo, & lhe duTc:

Frey Roberto Coiverfj de Bcmíey Padre meu
j, quam verda*

Claraval , ioy homem de maravi- deyras Caô todas voíTas palavras,8c

Ihofa fimplicidadc , ^ obediência , a falta grande , que xia miniia par^

na quaVtinha tanto ponto, que no te ha, para alcançar taó foberano

difçurfóde fuaviJa felhena5ou- premio como erpcro,& eu me hon»
vio nunca huma palavra de efcufa vera portem indigno delia , quan-
aojuelhecrama:|dad%misabay- do a confiança de meus próprios'

xando4 loalfcça, obsdecia a gra:n*; merecimentos foraô cauía de vos
des>5CpP1uenos, coDO fena voz dizer femelhantes palavras. Mas
de cada hum ou/iíTe a de Jeíu comoetlasmenafcem daefperãça,

Chrifto ; & chegando o tcmpa de que tenho na mifencordia de me»
fua morte>eftaado jàquiíi n j ulti- Senhor Jeíu Chriíto, 5c na val.a de
mo tranfe, o veyo vifitar, & ani- fua Sagradi Payxji5> naò cuydo ,

mar noíTo Padre Sa6^irnardo,di-
.
que defaccrco ein partir deita Vida

zehdolhe, quiti/eíTeboaconfiiid;' confiado de alcançara eterna. Ao»"

çí na miíçricordia do Senhor, por- crefccnra-íe a líio tcrvo;; ouvida
q^uc fem duvidi paíTaria dos traba- pregar mu ytas vezes , que o Rcy

.

lhos da vida a gozar de huma vida nados Ccosíeíiaó alcança tanto

chea de gloria , & defcanfo eterno : com fangue iliuíVrc , ôc ccíFaó àff

á§ quaes palavras refpondeo o bsns temporses , como por r^nuu*"

Converfo com o rofto alegre , que, ciaçaâ da vontade própria, (k por
cftâvata9 confiado na mifericordia íeguir em tudo huma verdadeyr*
4o Senhor, que ti iha por fem du. humildadc,&prO{npta ob:diencsa/

yida haver antes de pouco tempo & como eu tenho voifas palavra*

de ir gozar de fua viíla no Reyno pororacuio, procureydeas cum»
dos bcmaventurados. Ficou nof- prir no diícurfa de minha vida ,áô
fo Padre Saô Bernardo algum tan» modo , que íe na5 achará pctfoa , a
to fufpcníb com a repofta do Con- quem por obra.ou palavra deyxaíftf

vcrfQ,.&,temendo, que alguma de obedecer, ou a quem aggravaíTe

icnta^aô de prcfumpçaô , & cotv cm couía ncnfiuma*li ncmcom iíta

fiança jrppria lhe levaíFc d'cntre a& tenho confiança de me Íaivar/ena6

efírs.
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cftribadonaPayxaódc Chriílo, ôc em fcii coração, qUe nenhuma cou-
na promeíTa de voílas palavras,cóiTi fa viacm ícus innkos , que naõ juU
í^ueícsíUraílcsagíoria^aquemtra. gaíie por melhor que rodas as que
balhaíTc porícguireílasduas«ou* cmíitmha. Ecomocmhumanoytc
ias , & ícnclias me engano , avi* cílivcíTeàs Marinas do Convento

,

íaymcdoqucconvcm,que cm tu- paíTando pela imaginação as imper-

do feguircy voíío confclho. Quan- fcyçocns que clle fó achava cm fí,

donolTo Padre Sjó Bernardo lhe Ôc contando as vire jdcs dos ou-
ouviocaõ aviíada repoiia^ dando tros {tcligiofos^cicgou com o
cm feu coração graças a quem tan- penfartjento a hum , cm quem re il-

tadcraahumFrideJeygo, flc ícm mente eílavãodepaitad smtirhe*

nenhumas letras , o tornou a con- Touros de virtudes , & como as cf»

folar , & animar na partida , dizcn- civeíTsconfiderand ) , & fe achaíTô

do, quena craaquellarepoftade privadodetodasellas,em íeu jui-

íi meímo , mas do Senhor , que jà zòâiccufava fua negligencia huma ,

clarificara o entendimento daquel-* & muy tis vezes , dizendo a fi mct •

Ia alma, que pouco depois havia de mo , que bufcaílc remédio em vir»

encher com o lume de fua gloria. E tudesalheasj poisas próprias nã9
lançandolhe fua bcnçaõ , deu fim a erão bifhateíi para aLançarfjJva-

cíle trabalhof ) deiierro em fcte ds çâo a íua alma* tL acabada a Prima ,

Julho, (regundoali>uns)dcyxando chamando de parte a noífi Padre S*

«cafac.iea de foberanocheyro, & Bernardo, feihe lançou aos pesdi>

os Monges de maravilhofo exem- zendo com infinitas lagrin is , qití

pio* Fez noíTo Padre SaòBernardo houveíTc piedade delle,& alcançai.

cm fuás exéquias hum foberano fc do Senhor mifsricorda para

Scrmaó de feus louvores, dizendo, ícus peccados ,
por^uj fc achava

que o mayor milagre fora fua vida > cm eítado tão miíeravel , que con-
&a obediência que tivera nodif. tandoaquelli noytc trinta virtíi»

curfo delia, que quantos milagres des grandiíTimas em huTi \ó Keli*

íc podiaô efpcrar para prova de giofo, não dcíjobriri em fi nenhum

íantidadc,! quai forancUe taô gra- raade.llas, por ondeie via mettido
ta a Oeos, que te daria por fatisfey- cm terrível afHição , & temia fct

to chegarem todos feus fubiitos condemnado dianrc dos olhos de

àquellc: grào de pcrfeyçaõ , cm que Deos , ícnão tivcíTe emenda nofi

die acabara. defcuydos de fj-a vida. E como o
. Ncfte próprio tempo houve cm Santo conhecia bem a virtude foli*

Claraval outro Gonverfo , chama, da de Frcy Eftcvão,8c íabia nafcef*

tío Frey Eftcvaô , homem que no lhe aquella dor, & lagrimis da ver*

munda fora muy nobre , & rico de dadeyra humildade , íeu animo (é

bens da ventura, o qual refplande- alegrou muyto com figo, & Òcon*

eco cm fua converfaó com huma folou a clle di2:enJo,que íc nãodef»

profunda humidade, & foy taò coníolaíTe, porquequem lhe dera

iblidona virtude, que noíTo Padre conhi^cimento para entender tan-

Saõ Bernardo o trazia nos olhos

,

tas virtudes cm outrem ,
&asdef*

& louvava íuas couías com pala- conhecer e;n íi , o enriqueceria da

vras muy encarecidas , naò fó cm todas as q lhe faltavaó. B íanto ef*

aufencia,mas ainda diante delle,fa. timou aquclle a(ílo de contar virtu*

bendo que nenhuns louvores po- des de outrem , & fc julgar a íl fertl

diaõfer pcrigofob cm vrtude taô cilas, que muy tas V62::s O trazia

moci^a. £ era canta a humildade poc exemplo coi íuas prégaçoens*

Vivcó



^ r Lir%0 QVAUTO
Vivcoo Santo Convcrfo nefta Or- do que com o corpo naó era poíS

»

dem de vida alguns a.inos,S? acom- vel , o fez com ócípinto ,
porque

panhado de Goros Angélicos par. pondo-fe de joelhos com as mãos

tio da VIJa prcreíitcem dezafcte de levantadas ao Ceo , & naõ fabcndo

Setembro, deyxândo aos futuros outra coufa,com que louvara Vir-

maravilnofo exemplo de humilda- gem Senhora noíTa, fenaõ com a

^c , & foy feu nome poíl) no Ca. Saudação Angélica, a começou de

talogo dos varoens illuíircs da repetir huma , & muytas vezes.

Ordem de Cifter, p*r maytas aítervorando-fe tanto nelía,qucefi

obras admiráveis , que fe^ depois teve o que reftava da noyte , &
de morto , em tcílcmuiho da glo- grande parte da manhãa íeguintc

riacm queeftava^as quaes eucon< embebido na contemplação , Àdo;
taracom fuínma gOkto , fe ouvera cura de eípirito^ fem dar mais acor-

dellas alguma relação certa. do de <l , que para repetir a oração

r Outro Converfo houve em Cia- da Ave Mana , a qual foy taô acey

i

raval , que Amoldo chama Dslide* ta ao Senhor, & á Virgem gloriofa>

rio, homem de grande fi.igeleza, qucnenhum dos que cantarão no

& ísmplicidade , oqual fora do Poé CotOj & aíliftiraõ aos Divinos Ot-*

ter nofier, Ave Maria ^ & Credo

^

ficios, chegou a taõ íublime grào

nenhuma outra coufa fabia> mas de merecimentos ^ & aílimtoyfe*

cora eílasbraçoens taô tiniradas velado a noíTo Padre Saõ Bernardo

tinhahum cfpiritotaô íublime , de naquelle próprio tempo ^ que tile

taó fem limite nas coufas de con* eíiava occupado cm caò fantacm*

templaçaõque ordinariamente an« preza^^ ao dia pela manhãa no Ser.

dava arrebatado em efpitito i & maõ que o Santo fez em Capitulo ,

como por mandado de noíTo P. S. conforme ao coftume da Ordem >

Bernardo eitiveíTe com outros em contou ao Conventoo que lhe fora

hunia Quinta muy vizm ia ao defcubertopor revelação do Ceo,
Moílcyro, trabalhando nas coufas animando aos outros Converlos a

que lhe mandavaô , acontcceo che- cumprir as leys da obediência com
garCe a fcfta da AíTumpçaô de Nof- animo prompto , para ferem gratas

fa Senhora, na qual haviaõ de ir fuasoraçoens nos olhos de Deos.

ali^us dos Converíos rommungar Teve o Convento todo grande

á caía , & aifift ir ás Horas Canoni. confolaçao de ouvir fuás palavras,

cas de noyte , como hecoítumeda cm particular os Converíos, vendo
Ordem , & partindo-fe os que ha • que havia entre elles homem de tão

Via^ de ir , fuc :edeo 6car ellc para altos merecimentos : & levados dc
guardar a caía, & para ter tento em feu exemplo fe esforçarão dahi em
numas poucas de ovelhas

, que ha^ diante , por ferem mais humildes

,

via; & dado que fe lhe arrancaííe o &promptos nas obras da obedien-

coraçaó, em ver que ficava , & per. cia. yiveo Deíideno alguns annos
der o gofto efpiritual , que tivera em perpetuo exercicio cie virtudes:

indo ao Convento , todavia fe ca^ ôtc/ie^andootempo de fua morte

,

Iou,&conf3rmaido-íccomopre» vioa Rainha dos Anjos , de quem
ceyto da obediência , fc deyxou fi

.

fora devotiffimo % acompanhada de
car na Quinta,& andando em guar- grade copia de efpiritos bcmavcn-
da das ovelhas, ouvio tanger o fi. turados, que vinha para o levar

no dAs Matinas , com qu;: fe lhe re- comíigo. E pondo os olhos em nof -

novoua devoção, & defejode fc fo Padre Sáo Bernardo, que cftava

poder achar preíente a cilas. E vcn- junto do feuleyto,lhc diflciO.^ Pa.
* • • drc
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dre meu 4 que gloriatão grande hc lavra. Acabadas as Matinas^ fe

«cr fervido a May do Rcyda glo* foy o Convcrío lançar fjbre a ca-

ria J aguardando eftà por mim>ôc ma, &cílandoaflim acordado, fc

çu por voíTa bcnçaõ , lançayma , & lhe poz diante o Santo cm fua co»

£cayvos embora , que me dá preíTa gula,& cercado de reíplandor com
cfta Angélica companhia, que me dous livros abertos nas mfios, &
aguarda. E cftendeo o Santo a lhediíre:Toma,véAlfrás.Q2ani!

niaô> & fazendo o final da Cruz do Frey Pedro fcviodaquclle mo-
fpbrc ellc, deu o efptrito a fcu do, aindaquc no principio fícou aí*

Grcador,& foy gozar da bcmavcn- tcrado, todavia, quando conhc-

turaRça perpetua cm vinte & qua- eco o Santo , tornando a cobrar

rro de Fcvercyro. He íeu nome cf- animo, lhe refpondco, que mal po-

crito no Catalogo dos varoensil- der a ler por livro, fabendo tile,

luOrcs. .o^> que nem humaíó letra conhecia }&
Outro Converfo chamado Fr. noíTo Padre Saõ Bernardo lhe lor-

Pedro houve em Claraval muy nou a mand-r, que lelle, porque
amigo de Dcos, o qua! vivendo no era chegado o temp j de fua pro»

mundo, feguira as armas, 6^ ncllas meíTa, 6r fem nenhuma duvidas
alcançara nome de bom Soldado, êc graça do Efpirito Santo allumiaria

chegara a ter alguns cargos de hon« feu entendimento, &iheeníinaria

ra na milicia } 6c depois de conver» o que tãto defejava. Animado com
tido a Deos , de tal modo fe entre- ifto o Converfo , tomou hum dos
gou às obras de humildade , que livros , & começou a ler por ell:*

,

todos tinhaó exemplo que tomar fcm duvidarem couía nenhuma^ef-

de fua modeília,& íinceridade* Ti^ pantando-fe de fi mefmo , como ía^i

pha muy particular devoção de oUf bia o que nunca aprendera. E ef«

vir cantar as Horas Canónicas no tandoniílo defappareceo o Santo,

Coro , & defejava intimamente de deyxandolhe hum dos livros na

faber ler > & cantar , para louvar a maô , éi levandooutro , & dahi em
Deos em companhia dos outros, diante aprovcytou tanto em ler,

^odide agumas vezes aoSanto cantar , & nas mais coiif^s tocan-

Abbade » o qual o confolava , di« tcs ao culto Divino > que loç^o pa-

zendo^ que fe encomendaííe ao reciancllasdifcipulo de noíTo l^a*

Senhor em fimplicidadc decora- dre Saò Bernardo ,& fe o foy neíie

çaõ , & naô fe entriíleceífe pela fal- particular , também o foy na virtu?

tadefabcr ler, porque clle oeníi* de, porque chegou a fe^muy mi-
naria quando foíTe tempo* Ficou mofo de viíitaçoens Divinas, & a

oConverfo alegre com a promcíTa ter grandes revelaçoens do Ceo,&
do Santo , efperando de alcançar cheyo deOes bens paffou a gozar
algum dia o que defejava. Masfuc. de outros mayores, em nove de
cedendo fua morte dahi a pouco Mayo. Eftà íeu nome no Catalogo
tempo, ficou defconfiado deíias dos varoensil luílres.

fCÍpeí anças,& mettido de novo nos Frey Coníf . ntino foy hum San-
p^^^ ^ . ,,

defejos que fempre tivera. Ecomo to Converfo de Claraval, o qual iL^x^^
huma noyte eítiveííe ás Matinas vivendo no mundo, & fendo ho-

doCcnvcnro,fe lhe renovarão tan» mem dchonradí geração, fucce*

to , que lançando algumas lagri- deo matar hum parente fcu fobre

mas, começou de ftqueyxarintc» cerras contendas, Ôc temendoo ri-

normente contra noíTo P.S. Ber- gor docaftigo, fe lançou a monte
nardo , por lhe naõ cumprir fua pa- em companhia de Salteadores , éc

gente
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genteperdi^ía; entre os quaes fe dcyro, onde houvera de ficar feu

fe» taô bom Meftre, que osou- corpo morto por hum dia , o prc-

irosotomàrâõ por feu Capitão, ôc garey cm huma Cruz de peniten-

àíua íombra cosumettiaò furtos, cia, onde pene com mais comprido'

&. mortes atrociílimas, & naõha» martyrio.

Via caminho íegaro por onde cUes Ouvindo o Conde as palavras

andavaõ. Qi^ieyxava-íc a gente ca- de noíTo Padre S. Bernardo , fe cal-

da dia mais defta oppreíTaõ > &co« lou , permittindo , que difpuzeíle

mo era vaíTallo do Conde Theot delle conforme lhe pareccíTc^ pela

baldo , & commetcia eílcs defafo* qual licença foy logo folto,8c noíTo

ros emíuas terras , tanta diligcn» Padre Saò Bernardo o veftio cm
cia poz em o haver às mãos, que ^hum de feus hábitos ,& cortando-

ao fiíD lho trouxeráo prczo^& fcy* lhe o cabeilo , o fez Converfo de
to proceíTo de fcus crimes, foy fen» Claraval , para onde o levou comíi-

teíiciadoá forca , & ccmo olevaf- go,& de tal modo emendou a vida,

fem ao lugar da pena, fuccedeO,quc que de Ladrâô,5c Salteador da ter-

nOíTo Padre Saò Bernardo vinha ra , fe fez roubador da gloria. Tra-
por aquellc próprio caminho &hia zia hum aípcrrimo cilicio junto

viíitar o Conde y & tratar com elle das carnes ^ & jejuava quafí todos
alguns negócios de importância: os dias doanno, & alguns dcllcs

& vealo o Ladra5 cercado de gen-- a paõ , & a^ua. Tomava cada noy-
te de guarda , fc chego>! aos Algo» te duas difciplínas , em que derra^

zcsqucolevava5 prezo, & lhes mavafanguc de feu corpo. Traba.
tomou a corda das mâíis, dizendo^ Ihava fem nunca dcícançar nos offi-

quc lhe deyxâíTem aquclle malfey- cios humildes, & por particular

tor, parque ellc proprioo queria mercê do Ceo tinha taõ intima

levar prezo, & darlhe o caftigo contrição de íuasculpas,que nunca
que elie merecia, Dcraô todos lú- trazia os olhos enxutos de lagri*

gar ao Santo^para fazer o que quiz> mas > nem oufava de os levantar ao
& a gents fui penfa no fim que teria Ceo , achando-fe indigno de o fuU
o nego ':io , o hia feguindo : & che

.

tentar a terra. Chegou com cíles

gandc a fe encontrarcom o Coade, extremos a huma taô grande pcr-

quc fabendode fua vinda , o íahira feyçaô , que foy revelado a noíTo

a receber , cUe lhe começou a dizer Padre Sa5 Bernardo fer taó grata

cm voz alta: Padre Venerável, naõ a Chrifto fua penitencia, como a

ampareis cíT' homem pérfido, dey- confííTaã que Dimas o Bom La-
xa y ir ao inferno húa alma taõini- draô fizera na Cruz ,

pela qual rou-

migadeDcos, queomundofeaf» bou o Ceo. Trinta annos depois

foTibra de ou vir feu nome, & eu de fua convcríaõ partio da vida

me tenho por mào Senhor, pois prefentea gozar da eterna em vin-

fahio de minhas terras coufa taõ te & hum deJunho, & tal remate

psrverfa. Juftiílimo Príncipe ( lhe tiveraó fcus dias, que fe ajuntou

.. ,, tornou o Santo) naó imagineis que feunome aos de varoens illuftres

•5^. livrsy cfte da forca, para dcyxar emiantidadc.
feus erros fem pena , antes para lha

dar dobrada^ porque acabando
aí^ora pouco tempo, fente o mal fe?feH
qaelhehefeytoy&oquecudeter- FSÍ^
mmo de lhe fazer, ha de fer por
nmytos annos, & em lugar doma

-

CAi
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rOÍ^_ que hoje nos moílra a cxperien-

.5 .íi is;í ' cu o contrario. Ha nella grande
CAPITULO XXll. copiadeFaicocns, & Açores, &

outras Aves de rapina cxcellentif-

Donafcimnto ,& vida deSáo Ma» ^i^as para caça j & tanto numerode
lachiãs Ârcebifpo de ^rdinacha Agmas^ que as vem andaraban.
ó* Primaz de Hyberniaicomo vi. ^^^ » como entre nôs as Gralhas.
vta fendo mancebo, Defcrevemíe ^^^* hum género de Avesmonf.
algUasparncularidadesdefla Ilha» tJfuoíí^mas cmíua produção

,
por-

que nella perde a.natureza o eftylo

HAvendo de eícrcver a vida coxnroum ^ que guarda na das ou.
de Saõ Malachias Arcebif- ^^^^ couías.

.

po Primaz de Hybernia , cuio Scndoaffim,que cm troncos de
Chroniíta foy noíTo Padre Saõ Ber. P^^-» 4 cahem n^a agua^fe começa de
nardo , me parcceo coufa ncceíTa- ^^^^^^^^ muígo , gc depois endu-
ria dar noticia aos Leytorcs do Ç\.

rccendo-fe pouco a pouco^faz iium

tio,&particularidadcsdeftaIíha, certo género de cafulo, onde fe

taõ remota de noíla converfaçaõ>ôc ^^^^ cita Avc^ôc de pequena ^uanti-

mcttida debayxo do Polo Artiço

,

^^^® ^^V crefccndo pouco , & pou-
para que tanto mais fecftime a ri. ^°» citando pegada pelo bico ao
qucza da virtude, quanto menos niadcyro > até que formada deto-
conimodidade havia em Hybernia, ^^ ponto , & com fuás pennas per.

pelo groiTeyro modo de viver de fcytaschegaa fczaô de fe dcfumr
feus moradores , para dar de íi hum ^^ tronco , ôc voa livremente pelo

thefouro de tanta cítima. He pois ^^ cm companhia de outras muy tas,

defaber, que Hybcrnia, chamada ^úcha daquella cafta , a que cha*
por outro nome Irlanda , 5ç na pro- ™^ Bernàcas , & íaõ do tamanho
pria Imgua da terra Eryn,hehuma ^as noíTas Adens montezinhas. Ç
Ilha de grande circuito,que tem da ^^c iíto coufa tâôcommum , q diffi^

parte Orietal o Rcyno de Inglater- cilmcnte íe achará na praya taboa,

ra dividido com hú braço de mar, ou madcyro velho , cm que fe naõ
& de todas as outras partes a cerca ^che hum grande numero delias pé*

o mar Oceano. Sua compridaõ ícrá g^^^ s pelos bicos , ou formadas de
pouco mais de oyto jornadas de ca- todo, ou começadas a formar, &
mmho ,& a largura de quatro. Foy os moradores da Ilha as comem em
^fegundodiz oMeítreFloriaôde dia de peyxe, dizendo, que naõ
Ocampo, ôc cu toqucy jà na pri- tem nada de carne, pois fenaógé-

meyra parte da Monarchia) po- raó mais que da humidade do mar,

voada por gente HeípanhoIa,&en- & da qualidade do madeyro, fem
tre elles fe conferva efta tradição nenhum outro ajuntamento de ma-
taóviva, comofeospaysdosque choA fêmea.Ha outras Aves pou-
vivem foraô os mefmos , que fahi- co menores que Águias , chamadas

raò de Hefpanha. A terra he mon- Aurifr.fios , que tem hum pè bran-

luofa, & muy chea de Lagos, & do, & largo a modo de paros, &
Rios,que a vaô cortando. Hefcr- acommodado para nadar com ellc,

tiliffima de leyte ,& mel , dido que & outro armado com hú iS unhas

obcmaveniutadoSmcoIlldoro,& maiscrucis,& rompentes que as

Solinodigaó,quenaô gera abelhas* das próprias Águias
> Ha outras

no que íe deviaó enganar par a!gu- Aves do tamanho ác Codornizcs ,

ma informado pouco certa, por» comapcuíjadopcyiobranca, & a

mais



mais negra muyftiia>asquaesguac- os pàos cm pedras; outra, quebcí
dadas depois de mercas em hum bendodclUalgum animal, morre,

lugar ieco , nunca íc corrompem ^ & aoshomens tiemayíalucitera. A
nem perdsm fua inteyrcza , ôí mcc- gcnre he barbara , vcftc de paaos

tidas entre roupa a prcfervaó de to- grolTcyros de láa preta, porque naÕ

do género de traça:& o que he mais ha gado entre clles de lãa branca*

digno de admiração^ que todos os Naó tem nc ufaõdc fellasnosCa.

annos,aíIim mortas,mudaõ as pen« vallos , nem de cfporas ^ mas com
nas velhas, & fe veílemde outras hum freyo, & com huma vara os

novas ; o que parecera coufa duvi> regem na carreyra, Sc no caminhar*

doía de crerj fe o naõ contara Gi« Entraõ na guerra iem armasdefen.

raldo, Abraham Ortelio, 6c ou* íivas, òc as oíFeníívas íaô lanças

tros^ êc a experiência no lo moílrá- compridas ^ dardos de arremeifo,

racadahora.Temmuytaabundan* & machados^ ainda que neílc tem-

cia de feras , como Veados , Por- po eltaó mais reformados pela vi.

cos mo^itelcs , Lebres , Ôc outros zinhança de Inglaterra. Saõ pouco
defte modo , femò im Cabras j fie amigos de eftrangeyros. Sua fcíi-

CarçaS;dc que naó ha nenhuma*Ha cidade he levar boa vida. Sua ri*

animaesfcrozeSjComo Lobos, fia- queza, naó ícr vir a ninguém. Só
pofas , fie bichos , mas nenhum pe« tem de gente avifada a curioíidadc

çonhento. Ha hum lago ncfta Ilha, demuíica , &de tanger inftrumcn.

quetemdaas Ilhas, huma grande i tos,aindaquetaógroírcyro com9
cm que cúk íicuada certa Igreja de he o encendimento de quem os fa •

muyto boa architedlura : &c tem ef

•

brica,fic tange • hhâã terra pois de
%ã Ilha tal propriedade, que qual« tantas maravilhas naturaes , Sc de
quer animal que entrar nella , fendo gente taõ barbara,& pouco traâ:a-

femea,logomorrc, .fie aos machos vel, nafceo de pays nobiliílimos»

pelo contrarioconfcrva. Outro la- & principaes cm toda Hybcrnia o
go ha na Provincia de Ultonia , no maravilhofifliaio Pontificc S. Ma-
meyodo qual eítá huma ilha par^ lachias, intimo amigo de noíToPa-

tida pclomcyo. Em huma das par- dre Saõ Bcrnardo,ôç Monge do fcu

tes cftá hum TcmpiO fumptuoíiíii. Moítcyro de Claraval. Era o pay
mo , edificado cm louvor , fie hon. do Santo Arccbiípo , avifado entre

ra do bemaventurado Saô Patri- os bárbaros , fie muy grande Ca-
cio, onde ha muyta frequência de tholico; &a mãy taó zclofa da hon.
Romeyros^que va5 de muyto lon- ra de Deos , que feu principal cuv-
ge vifitaro AltardoSanto.Naou- dado era inílruirofiihonaLcyDi.
tra eftaó nove covas debayxoda vina,ficcnfinalloatemer, fie amar
terra, em que íe alguma psíToaen. a;feu Creador. E cm todas eílas

tra , he logo atormentada dos efpi- coufas aproveytava o Santo meni

.

ritos malignos com tanta cruclda- no mais , do que permitcia fua pou-
de , que efcaçamence o deyxaò com ca idade , aífim peia graça particu -

vida, 6c íe chama o Purgatório de lar communicada do Ceo, como
Saô Patricio, por fer de fua própria natureza h.!

.

Tem efta Ilha fontes de nature- bil , fie proropto para receber toda

za admirável, porque ha huma.quc a doutrina. EH^udou as artes libe-

lai?ando-!c nella, faz o cabello da raes, ôc foy muy douto em Philo-

barba , fie cabeça branco 5 fie outra

,

fofia , fie chegando nclla a penetrar

que nunca o deyxa embranquecer

;

íubtilczas , que cauíavão admira-

huma , c^uc tornap^r fua i^uldaje $ão ao próprio Meílce* Naó fc via

cm
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cmfuapcíTcMi naquellcs poucos an- xava no mundo ^ julgando huns
nos movinicnto nem liviandade fua mudança por liviandadc de
pueril, mas em tudo rcprefcntava moço, outros por obra de pouca
hum íizoj&raodefíia devida com- dura, fazendo difcurfos fobre o
pctcntc a mayorcs annos» Tinha- rigorda vida que em prendia ^& os

hum efpirico fcrventiflimo , & de mimos em que fe crcàrajmas aqueU
fejoío de viver femprc em quieta- ícs^ que com mais coníideraçaõ

ção^ &repoufo contemplativo. E ponderavaõjOcaío,dcfcubrira5 ao

vendo como feu Mcílre bia algu- longe huma grandeza de pcrfcy-^

mas tardes paíTeando fora da Cida- çá5> em quehaviaô de parar taõ

de de Ardinacha , onde vivia, a raros princípios, & aífimo come*
huma devota Igreja , que eíiava no çáraô a dcícubcir os extremos de
campo, & gaitava nclla algumas virtude,con>quercfplandcceoem
horas cm contemplação, o acom» breves dias, attrahidosda qual fc

panhava, & mdodetraz dcllc, le- converterão outros mancebos no.

vantava muytas vezes as mãos , & bres ^& íe fizeraô difcipulos de If-,

olhosaoCco,aíFcrvorandofuaal- mario de mancyra ,que cm pouc< s

macem oraçoens jaculatórias, que annos veyoa fer tanto o numero
depois de chegar ao Templo con- dos que vinhaõ ícr condifcipulos

vertia em cumprida meditação, & de Malachias., que vieraõ a fundar
fe levantava delia com huma fanra hum Convento de Monges, entre

diílimulaçãojpornãodar a entcn. os quaescrataõ famofaa virtude,

der ao Mcftre os thefouros , que & contemplação do Santo, que de-
alcançava naquelle pequeno efpa- poisde íeuMcftreirmaro>ncnhum
ço. Era tão amigo de gravidade , & havia , que íclhe igualaíTc. E con-

compoíiçáo, que indo huma vez fidcrando o Bifpo de Ardinacha
confultar certo homem douro fo- feus grandes merecimentos, prati-

bre huma duvida de Philofophiaj& cou com feu Meftre, & de íeu pare-

achando-ocm câfajugandoapéla, ceroordenou Diácono, dado que
de tal modo fe corrco de ver a pou- muy to contra feu goílo , porque a

ca quietação com que andava em humildade de feu coração lhe tra.

tal exercício , que fe tornou fem zia aos olhos mil imperfeyçoens,
fallar palavra. Chegado Malachias por onde fc achava indigno da-^

amayoridade , & vendo quam pe- quella dignidade. Mas quando as

rigofacra a converfaçâo do mun- kys da obediência o conftrangê-

do, & a facilidade com que o De- raó a fe orienar, determine u de
monio desbarataria os princípios apurar mais fua vida, porque vi-

de fua mocidade, não lhe fugindo veífc corrcrpondendo em parte

com tempo, fe deliberou de dar comafantidadcdo oí!icio:&aínin

coitas às cfpcranças da fortuna, & accrefcentou jejuns, vigílias, 8c

fazer-fe difcipulo de hum Santo difciplinas mais afperas ás paíTa.

varão , chamado Ifmaro , que vivia das. Oçcupava-fe em fepultar de»
cm huma Cella junto á Igreja Ca- funtos , & noutrasobras de hu«
thcdral de Ardinacha , fazendo vi- mildade , pouco eíiimadas entre os

da Angélica , & caftigando feu cor- barb iros de Hybernía , que as tem
pocom perpétuos jc]uns, 2c difci- por abatimento, & coula indigna

plinas. Foy muy notável a convcr

»

de gente nobre ; donde vcyo a hu-
íáo de São Malachias cm todos mairmãadoSanto afronrar-fetan-

aquelles , que o conhcciaõ , & fa« to de o ver andar occupado em taes

biaõ os bens, Ôc riquezas, que dcy- cxcrcicios , que o rcprehcndia

Ss muytas
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muynsYCí?!es coa^ palavras afroní pregar , determinou ét paíTar a

tofasV^iZCíido, que afrontava a no» Inglaterra a vcr-fccôm hum Santci

brei:a de Tua geração, & defdoura- Bifpo, chamado Malcho, doutiffii

va oiuíire de Teus antepaíTados, ôt monas Divinas letras, S: admira*

acllà lhe fazia perder muyto do velem milagres, & fantidade : &í

qucera, com a vileza dos ofíicios, tratando cft e pirecer<:om fcu Me-í

cmqucrc occapava. Mas o Santo ftrelímaro ,&:com oBifpodcApi
cm breves" palavras lhe desfizia as dinacha, foy approvadó por amí
razoens de íua vaidade , òc contii bos,& com íua bcnçaô fe partio lo<

nuava nocoftjmado fem darattcn- go para Inglaterra , onde foy reccs

çaó a clles cílimulos do Demónio, bidc de Malcho comniuyta huma*
Vendo a Bifpo tantos extremos nidadc, & admittido a ouvir a dou •

de virtude, o fe2 Sacerdote em trinaquedcíeava ;&naô^íó imita-

idade de vinte & cinco annos,poíld va nellao Mcf^rc, mas no rigor, &
queentaô íoíTe coíiumedeos naó afpcrezadevida, porque mcttido
ordenarem menos dos trinta. É em humaCclía pouco diftantc das

cOTicítefobsranooílicio, Ihedeu caíasdoBifpo (que lambem eraõ

tambtm o deprêgâr , & eníinar as pouco fumptuofas ) tratava feu

gentes barbaras dàqucllas Re- corpo com rigor terrível, & fc

gioens, onde ellccoma graça Di* aperfeycoava tanro na contempla»
vina , que fe conhecia e-m fuás pa- çaó , que Malcho achava nelle mais

lavras^ &cono raro exemplo de queâdmirar,que indeccnciaindi»

vida fez tanto fruto, que quaíi o ^na dcrcprehendcr. Eíhndo Sao
podem chamir Apoílolo de Hy- Maíachiasnefteeítado, fuccedeo,
bernia, p^rqui dido que a gente que hum Rcy de Hybcrnia , cha*
delia tiveíFe pela m.iyor parte o no- mado Corm jco, tendo guerra coni
me de Chriítãí ,áç fe n ineaíTe por outro irmaõ feu , entre os quaes o
taldcfdeotempodc Saõ Patrício, pay dividira doas Rcynos que tÚ
ou antes alguns annos , eftava to- nha , foy lançado do feu , & defpoi

daviataó longe de fazer obras de jado por força d'ârmas daquillo

tal , que em nenhuma parte fc ufa que tinha com juíliça. E como era

vaõ outros Sacramentos mais que homem bom Chriítaô,naô quercn^
o do Baptifmo, fcnaó nas Cidades, do que por íua caufa houvcÁe mor»
& povoaçoensgrmdes, mas a mo- tes, & dcflruiçoens de Cidades >

do de brutos viviaõ, fem caiar con- Ic foy caminho de Inglaterra ver O
forme difpocm a Igreja , nem con- Santo Biípo Malcho y naô para pc»
feíTarem fuâs culpas huma vez ao dir remédio, com que tornar aleil

anno, quando menos; & finalmen. primeyrocftado , mas para com fua

tenaõ fe ouvia entre clles coufa

,

doutrina íaber dcfunir ã vontade
que parcccíTe de gente , que conhí- do Rcyno perdido , cm forma , que
cia a Deos. Todos os quaes defcuy. mereccíTe alcançar o da g'oria. Ad»
dos Saõ Malachias remediou por mirou-fe o Bifpo à^ humildade
meyodefuaprégaçaój reduzindo dclRey, & vendo com quanta mfr
as peíioas aoufodos Sacraoicntos, tancia lhe pedia queoguiaíTe para

& obrigando-as a ouvir MiíTa , & Dcos ,odeuparcompanhcyro a S«

frequentar a Communhaô , & a to- Mabchias , para que vivedoambos
das as mais ceremonias, que a Igrc- juntos , tivcffe Cormaco nelle hu-

ja cníina ; & conhecendo a Iciencia ma certa guia de feu remédio. Coà
que crancceííaria para exercitar meçou o novo penitente fua vida

com mayqr pcrícyçaô o officio de cô tanto fervor,& cfquecimcto das
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grandezas antic?s , como fe naícè» com amor áz irmão. Ncíta conjun-

ra par ^ o ermo :'& comendo paõ & çao da partida dei Rcy Corínaco ,

agua íómcntc, achava aquellcman íuccedcomorrcrairmãadcS. Ma-
timentomais íuave ao gofto> & lachias, que no principio de lua

mais .^ccommodado com ícu eílo- convcrfaõ lhe fervia de cruel c(ti«

mago que todos os mimos da rerra, mulo, & !hc apparcceo acabando

porque tinha comíigo a convcrfa de celebrar MiíTa, vcílida de ha-

çaó de S. Malachias , que era outra bito negro , & triílc , moíirando

fuílertaçaô mais aventajada , & grandes íinacs de affliçâo.Vendo o

menos vulgsr
,
que todas as outras. Santo fcu trabalho , cntcndco , que

Mas Dcos, que naó pcrmitteop- andava cmierriveis penas de Pur-

primircm os juftos mais do que he gatorio , começou de celebrar por

bím,vendo a humildade dcftc San. cila,& cada vez lhe parecia em vcí-

to Rcy , pcrmittio que outro Rcy tido mais branco, & a via ir entran

.

de Hybernia fcu comarcão o vicíTc dona Igreja , & chegando-fe mais

vifitar a Inglaterra, & achando-o ao Altar, atè que de todo lhe appa-

naquellavida penitente, ficou chc- rLceorclpandecente , &ac0ii>pa-

yodecompayxaó, &lhepromet- nhada de efpiritos bcmaventura»

teo favor para tornar a cobrar ícU dos, fefoy gozar da bcmaventu-

Reyno,dÍ2édolhe,q andava a terra rança eterna- Sofrião mal Ifmaro ,

chea de ladroens, & fecommet» &oBirpodc Ardinacha vivcrtaii.

tiaõ mil mortes , & defaforos por to tempo aufcntc de S. Malachias,

fua aufencia, & que osnaturaes & para o incitarem a fc vir outra

gritavaõ ao Ceo , porque o naô ti

•

vez viver entre eiles , & allumiar

nhaô com figo, para tornarem a gO' com feu exemplo, & doutrina as

zar da quietação, que fe lhe íora gcntcsdefua própria terra, o man»

com ellc. dàráo chamar por fuás cartas , ef-

Tratou cilas coufas com Mal crcvendo outras ao Santo Bifpo

cho , & com Saõ Malachias , & de* Malcho , em que lhe pediaò o cbri

.

pois de muy confultadas , aíTcntà- gaíTe logo a vir , pois fabia quantas

raô, que convinha tornar^fe ago- almas cttavaõ aguardando remc-

vernar íuas terras , pois era melhor dio por mcyo da doutrina , que lá

acodir aobrm comum de húRey Ihescnfinàra. Obcdeceo Saõ Mala-

ro
, q tratar do feu particular , naó chias a feu primcyro Meftrc , & ao

havcdo mcyo com q fe rcmediaíTem Bifpo , de quem tora ordenado Sa-

tãtos males, fcnaõ com fua prefen- cerdotcj &comabença5 de Mal*

ça.Muyto contra ftugoílo deixou cho íe tornou á íua pátria, onde
Cormaco a quietação em que vi- foy recebido com g ral contenta-

via , mas vendo que lho punhaô cm mento de todos , & hum Tio feu

confciencia aquellcs que tanto fa- homem rio, & poderofo lhe deu
b ão da fua , fe dcfpcdio do Biípo

,

huma herdade , chamada Benchoc,

ÔcdcfeuMeílre, & companheyro onde antigamente houvera hum
São Malachias, & tornando a fuás Moíteyro com muytos Monges,
terras, cobrou facilmente o que lhe de que os Piratas matàraó huma
ufurpàra fcu irmão, & quietou os noyte novecentos, deyxando as

tumultos, que havia no Rcyno^ officinaspoftasportcrra.Aquiedi»

caftigando os dcHnquentcs , & fa ficou o Santo hum Convento
, pa«

vnrccendo aquclles que o mcrc- ra o qual límaro lhe deu dez Mora-

cião,conforme o aprendera da con- gesdofeu Moíteyro, & com elles

veriaçáo do Santo, a quem amou paz maõ na obra, trabalhando

Ss ij huns
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huns & outros tanto , que cm bre- brar faude por íua oraçaõ , naõ que

.

ves dias hoiivc ga falhado para rendo ler ingrato aos benefícios do

muytos Religiofos i & aqui fuccc- Ceo, fc mctteo Monge, & ícrvio

deo o primeyro milagre que o San» a Deos cm quanto lhe durou a vida.

to fez, porque andanJocUecortan-

do certas arvores para as obras

comhummachado^acontcccOíque CAPITULO XXIII.

hum homem íe chegou para apa.
^^^^ ^^g Mdachiasfoy eleyto Bif^

nhar hum ramo ,
que cahira no

po de Conerech , & da fanttdade
chaò , & fem poder fuílentar o goU ^

r^ojirou,atefer eleyto Ar^
pe, hodeuno,efpinhaço com to-

^^^^^^ deJrdmJha, & Fri.
da a íorça que levava para dar na ^.^^

^^ ^^^^^^^ ^^ ^^^^
arvore, fc cuydando todos que fe-

^^^^^^ ^J^^^^^^^^
na morto , porque logo cahio no ^

chaô , achàraô o vcftido todo cor- áT^ Hegado Saô Malachias a ida-

tado 3 & na carne hum final muyto %^dedetrmta annos,fuccedeo

pcqueno,mais para moílras de mi. morrer o Bifpo de Concreth , & íi -

lagrc , que para magoa do que o ti- car aquclla lgre;a vaga de Paílor

;

nha. Poucos dias depois cftando &como leu nome era taô famofo

cllecom os Monges vivendo em cm toda Hybernia, os Cone^j;os,

muyta quietação, lhe trouxeraó & outras peíToas, a quem tocava a

hum homem atormentado do De- cleyçaõ , lhe dcraófeus votos fem

moniOj para q ue o curaíTc : & o ini- nenhuma difcrepancia : & dado que

migo como íbubeíTe onde o leva. n^ô qaizcíTc aceytar a Dignidade,

vaó> fez ao miferavel cfconder julgando-fe por indigno delia , If-

hum punhal , para matar o Santo

,

mario Teu Meftre ^ & o Arcebifpo

tanto que chegaífea cllc. Mas fa- Metropolitano, o confírangèraó

a

bcndooSanto os intentos do ini- confentir na vocação do Eípirito

migo , por Tc elle mefmo ga'iar pc- Santo» E fendo confagrado , fe foy

la boca do enfermo j quefe chama- vifitar fuás ovelhas, com propoíl-

va Malcho, acudio ás armas da to de as apafccmar na leyEuange It-

eração ^ & com cilas venccooiní- ca ,emfórma,quefcachaírcnellas

migo, &: o conftrangeo a deyxar humrctratodefeuPaftor; mas em
livremente O enfermo, qusnaô íe poucos dias vio , que Iheconvi*

moítrando ingrato a taô grande nha governar gete mais indómita q
mercê do Senhor, tomou habito de os mefmos brutos,porq nem feme*

Religipfci , & viveo fantiflimamcn- Ihâça tinhaó de racionaes. Cafavaã

te, ^ era irmaõ de Chriíiiano, a feu labor>& às vezes com duas^

Monge de Ciíter, & Abbadc do ôc mais mulheres: naõ havia Igrc.

Mofteyro de mil Fontes , que era ja , em que fc celebraííem os Òíli-^

vivo, quando noííb Padre Sao Ber* cios Dívinos , nem memoria de
nardo eícrcvía a hiítoria de Saô confiííaô, & outros Sacramentos.

Malachias. Outro Clcrigo chamaf fc quando o Santo os quiz compcU
do Miguel ,

que padecia grave en* Ur a ouvir Miíía, & outras feme-

fcrmidâde de camarás , & citava lhantesccremonias,foy taõmalre-
quafi a ponto de morte , vindo pe. ccbidQ> que por pouco lhe nâõ pu •

dir rcnicdio ao Santo, fc tornou zcraó as mãos.,.* porém fua con-»

parai aia, & comodahi a poucos tinuaçaõ ^ huiíiJdàde , & per*

annos' ahiíTc cm outra enfcrmida- íeverança , foy de tanto fruto, que
,dc quíaft wxjrtal , & tornaíFc a:.cq« ao íim pode mollifícar aqutliea pey#

; >.'a a éZ
"

" tos
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tos barbares , & attrahillos a hum todo ponto, rccolhco com figo cen-

cfty lo de vida, menos bruto :, do to &vÍTUcdilcipuiovquetmha^Çc

que antes tinhaô. Sahia pdas AU fefoy comclles aoRcyno de Cor-

deas do Bifpadoem companh-adc mano^ que antigamente fora feu

alguns ReligiofoS;, que trouxera ccmpanheyro cm Inglaterra, 6c

comíigo , & onde q'ier q achava as com foccorro , & favor ícu fundou

pcíToas juncas , lhes préaava a psia- o Moíieyro Ibracenfe ^onde fazia^

vra de Deos Nf íTo Senhor , & lhes ellc , & :odos os mais vida Angcú-
cnfinava o caminho da falvaçaó , & ca. E fendo o Santo Pontífice Pre-

humasyezcs era bem ouvjdo, & lado de todos os outros, fervia nos

outrastaómal, que oafronravaõ ofiicios humildes, 5c íuítentava

depalavra,&odcyxavaôno cam» os trabalhos da vida Monachaí
pofemgazaihadojde puro aborre- com mayor rigor, quecadahum
cimento do que lhes pregava. dos outros.

Naô ccíTou o Santo com rodos Vifitava-o ElRcy Cormano cada

eí^es trabalhos, antes combatendo femana^ & àsvezesgaílavaem íua

com mayor esforço , & ajudando

»

companhia duas & trcs, ícm tornar

fedas armas da oraçaõ, ao fim veyo ás grandezas de fuaCorcc, tendo

a impetrar do Ceo aquilío que de» por mayor bemaventurança a con-

fejava , & d gente até entaõ bruta , verfaçaõ do Santo , que a Coroa,&
& indómita, começou de acodir ás Sceptro Real , com que fuílentuva

Igrejas , & de viver conforme os fua pompa. Andava entre os Mon-
ritos da ley Euangelica , reconhc- ges com o mefmo íilencio, fie

cendo os Sacerdotes , & peíToas humildade, que cada hum dclles

:

Ecclcíiaflicas com dizimos,& pri. & quando entendia algumas necef*

micias , recebendo fuás mulheres fidades na caía , as mandava pro»

cm face da Igreja, & acodindo âs ver com a magnificência Real, de

prégaçoens , &: coníiílocns com modo, que Saó Malachiasalcmdc

grandes moftras de fervor. Repay- fer venerado de todos por fua fan

.

ravao-fc os Templos arruinados

,

tidadc , & fama,o era também, por

& fundavaô-fc outros de novo ,& verem a conta , &: reputação cm
tal diligencia punhaò neílas obras , que ElRcy o tinha. Succedeo ne-

<]ue pareciaõ os obreyros gente, Ae mcyotemp^ morrer Celío Ar-

que trabalhava mais com as forças cebifpo de Ardinacha , Primaz do

do cfpinto , que com as do corpo
5 Rcyno de Hybernia ^ & citando S

,

mas no melhor deites affervorados Malachias em lugar muy diítante,

princípios , & quando as couías conhcceo por Divina revelação o
davaô de fi lx)as cfperanças de me

.

tempo de feu traníito , porque lhe

ihoria fucccdco , que humRey da apparcceohuma mulher de grande

própria Ilha , que tinha fuás terras cftatura , & de fermofo parecer

para a parte mais inclinada ao Nor- com hum Bago de Bi po na maô , &
te, veyo corn gente de armas fobre perguntandolhe ellc quem era , lhe

a Cidade Conereth , & tcndo-a cm rcfpondeo fer a Eípofa da Arccbií-

cerco alguns dias, ao fim a ganhou po Ceifo, que viuvara naqucllc

por força de combates , & arrazou dia , & deyxandolhe na mão o Ba-

osmuros, ôccafasdcmodo, quefe culo Paítoral , dcfappareceo: &
naõ tornou dahi a muytos dias a tornando o Santoem (i , conhcceo,

povoar, na forma cm que citava* que oArcebifpo era mcrto, ainda

Vendo Saô Malachias as couías cm que o myíterio de ihe deyxar o Ba-

tal citado , 2( a terra deitruida de go , naè acabou de o penetrar , até

>'^ ^ Ssiij que
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que d ahi 3 poucos dias lhe trouxe- bcrtaralgrcjadcDcos da mão de

raó o propno de Ceifo, quedlc quem a trazia tyrannizada. MiS
lhe deyxára, rogando ao Clero, qucaccycava o Arccbifpado com
queo accy taíTe por fcu Paftor,pois tal condifaò , que cm le pondo as

naô havia outro , que com mais ra- coufas cm paz , ôc tendo a Igreja de

zaòomerccc(re,queS. Malachias, Ardmacha quietação, lhe folie li-

O qual toy eley to canonicamente , cito tornar a governar fua primey-

mas naô entrou logo na pcííeda ra Bípofa ^cdcyxarlivreaclcyçao

Dignidade , aflíim por amar mais a de novo Prelado. Conccdcofclhe a

quietação do íeu Mofteyro, que a claufula pelo Legado Apolíolico ,

grandeza de fcmclhantes honras, não íem admiração de verem hum
como pela inquietaçãocom que lhe animo raõ alheyo de grandezas, &
convinha entrar ncíla;porque hum deícanfos mundanos , que toman»

parente de Ceifo, chamado Mau- do a Dignidade para os trabalhos,

ricio , homem facinoroío, & chcyo a naó aceytava no tempo da quie-;

de ambição, fundado na valia de tacão.

riquezas , & parentes , que tinha

,

Entrou o Smio em fua Dieccfi

,

fc introduzio no Arcebispado & dous annos andou viíitando as

com Violência, dizendo, que lhe Igrejas dela, & reformando os

vinha por direyro , por quanto feus abuíos , & groíTarias de fuás ove-

anteceflTores o tiverâo porefpa^o lhas, fem entrar na Cidade , por

de duzentos annos , ôc m is tem- não dar matéria de guerras , & di -

po , fem nunca fahirde fua família, fcnfoens ,emque pcrdeífcm a vida

cm modo ( como diz noíTo Padre algumas peíToas. Falccco o facrilc-

São Bernardo) que mais facilmcn» go Mauricio, & por naô acabar

te feachavãonaque la geração Biíi com a vida fua maldade, deyxou
pos, que Clérigos , porque â falta na herança do Arcebiípado outro
dclles tivcrão a primazia antes de parente fcu , chamado N gelo , íe •

Ceifo oyto homens cafados , dado mclhante a el le em todo gcnero de
que bem inftruidos em letras, & maldade, MascomoElRcy, & o
traziãoahcrançadeChriítOjCcmo povo ethveíTem jà enfadados de
em morgado, refultando daqui ver tanta diíToluçaó nas coufas Di-
mil abuíos , & dcfordcns no Cie- vinas , íahirão cm buíca de S. Ma.
ro,& coufas do culto Divino, fem lachias, para o mcttercm dentro

haver meyo de as remediar. Cinco na Igreja Cachedral, com os pplau-

annosperfeverou Mauricio em fua fo, & honra devida a fcu grande
dureza, & outros tantos rcíiítio zelo, & virtude. Quando Nigc o
São Maiachias em acey tar fua eley- íoufec o que paiTava, como era muy
ção, até que Malcho íeu Meítrc aparentado s&rio, ajuntou bre-

lhe mandou que aceytaíTe, & GiU vemcnte huma copia baliante de
berro 1 egado do Summo Pontifico gente de armas , com animo de fc

oconíirangeocomcenfuras, ven- lançarem cillada no caminho, por
do quanto importava fua refiden- onde EIRc v , & o Santo vuihâo , Ôc

cia, para fe dar fim aos abufos da- pôr todos a fiodcefpada-, & com
^uella Província. lua morre cobrar o Arcebifpado

Obedcceo o Santo aos prccey» para íi, & o Reyi^ para hú Tio feu,

tos de tão qualificadas pefloas, di. que era grande Senhor de VaíTaU
zcndo, que bem via o perigo cm los, & íeu fautor ncíla matcna.
que mcttia fua vida, mas que tudo Mas íendo ElKcy avifado anfcs

íofna bem, á conta de com cliâU. de chegar ao poíto, &dandodiihy
coma
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conra aoSanto, die fe âpcoudo rofo, & principal defuagcr£Ça5,

Cavall-jcm quchia , & mcrtendo- para o qual fc pcrrcndia o Reyno

íe cm huma Igreja , que citava jun* na conjunção paílada , & fendo nc*

todocaminho, fc poz cmonçaõ, ccíTarioaÉlRey partir-fc, o man.

pedindo a Ocos remédio para dou chamar, & lhe fez jurar cm fua

aqucilc trabalho, & laô raciln)en- prcfcnça,quenâomole(lariapcríi,

te o impetrou, que como fe os nemporoutrcm a SaòMalachi;s,

Ceos cl' iveraõ conjurados contra né daria favor ao intruío , fcb pena

a terra;, fc deyxcu vir huma tempe- de perder feus bens , & ficar a vida

ítadc de rayos, & trovoens taõ á mcrcé delRcy. Jurou o pcrverfo

impetuofa, que parecia acabâr-fe o quanto ElRey lhe mandou, ícm

mundo, & dando fobre osinimi- moftrar màorofto, & dcolhc os

gos dei Rcy , deixando os quatro rcfcns que quiz levar j mas cm fa-

principacs, mcyosabrazados, & bendo que era partido , como fc

fcytos cm pedaços, & osoutros jurara o contrario, tratou comal*

trcs feridos de modo , que du- guns parentes feus omodo querc«

ràraõ pouco tempo, poz nos ou. ria para matar o Santo, & ao fim

tros talefpanto, que fcm oufarcm náo acharão outro más accom-

cfperar, fugirão para varias partes, modado, que mandallo chamar

deyxandoo caminho livre a tilRcy

,

com pretexto de tratar paz ,& ma •

& aos mais, que com cllehião, cm ta lio a ferro dentro em fuacafa. Pa-

quematsmpeíladenáofezdamno, receo a todos bem oconfclho, &
nem molhou fio dos veílidosde fahindo o Santo huma tarde das

quintos alli fe achàraõ. Entrou S. Vcfperas , chegarão deus criados

Malachias em Ardinacha,& tomou do tra ydor , pedmdolhe , que náo

intcyra poíTe de fua Prelazia con rcceaíTs o trabalho de viíitar a fcu

alegria de todos aquelles que não Senhor , porque o aguardava com
eráo da geração, & parcialidade de muyto alvoroço, para íe concluir a

Nigelo>oqualcomofcviocmter. paz entre elle, & os de íua família,

mos tão peri^ofos, tomando aU Rcparouo Santo Arccbifpo algum
^umas peças ricas do theíburo da tanto, porque todos osqucelia-

Igreja, como era hum Bago de Saò vão con elle tiveráoamalorcca*

Patrício, ornado com muytas pc- do, dizendo, que mais decente

rolas , & pedras de grande preço, era vir-fe a paz aífentar em cafa do
quechamavâo oBaculo de JESU, Primaz, que ir elle com tantoriíco

por fer tradição antiga , que noíTo fcu bufcar homem íecular , para o
RedcmptorJbLSUChriftoodcraa que lhe convinha a feuprovey to,&
S. Patrício com fua própria mão,& próprio intereflfe.

hum livro dos quatro Euangeli* Àllegàraóos menfageyros, que

ílas, que fora domefmo Santo, fe fe temia fcu Senhor de al-^Qas pef-

foy de huma parte para outra vifí- foas , & por eíh caufa naò vinha

tando, ou aíTolando as Igrejas da bufcar a Saó Malachias à Igreja,ou
Primazia. E como a gente ruílíca a fcu Paço , mas que em fua caía o
tinha para fi , que aqucilc era ver- aguardava com a honra , & venera

«

dadeyro Arccbifpo, que tinha çaô devida a quem era. Virou-feo
^tjucllas peças cm íeu poder, muy« Santo para os ícus , & com orof*

tos o vcncravaó , & conheciáo por to fcguro lhes diíFc : Licito he buf-

Prelado. car a paz por mcyo de perigos , &
Ficava dentro na Cidade hum íc eu nefte camis^ho perder a vida

parente de Nigclo , homem pode- por defender a liberdade da Igreja t

fica^X
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ficarvosha ao menos exemplo de em pé^ & a grandes vozes começou

verdes com quanto goítootfcrcço a bla&femar dcllc, chamandolhc

a vida por Chrjílo. Ê ditas cftas hypocrita , calvo, embaidor, &
palavras fc foy a cafa de ku contra- ufurpador dos bens alheyos , com
rio cm companhia de tresdiícipu- outros opróbrios íemslhantcs. E
los fcus , que pelo naõ dcfampai ar, poíio que o Santo Arcebfpo cal»

fc oíferccèrãa à morte , ficando to^ laííe , por naõ caufar alteração no

dos os mus derramando tantas la- povo , Deos teve cuydado de acu*

grimas por elle , como fe real men- dir por elle ^ privando-a de feu jui-

cc o viraõ já morto diante de fcus zo, de mancyra , que toda a vida

olhos. gaíbva cm hum perp tuo grito.

Tinha o tyranno cm cafa muyta até que a perdeo , dizendo , que

gente de armas ;, com advertência, S. Malachias a afogava : & com te •

quecm lhe vendo fazer certo íinal, mor de femelhante açoute nao

arremeteíTem a elle ,& lhe tiraíTem houve mais quem de palavra, nc de

a vida. Mâsentrando o Santo pela obra o pcríeguiíTe, nemouíaíTetra»

porta , de tal modo os atemorizou tar matérias de ícr juíia,ou mjuíta

a todos a prefença de fua authori- íua eleyçaõ.Pacificou-fe a terra, re-

zada peíToa , que nenhum dellesíe formou-fe o Efíado Ecckíiaftico,

bullio, nem o proprioqucos alli uniraõ-fc â Igreja os bens aliena»

trouxera fez outra coufa mais, dos :& vendo tudo ifto em fua per-

que venerar a S. Malachias > & af- fcyçaõácufta de íeu trabalho , &
fentarcom elle huma paz, & con. com perigo de fua vida, quiz o
cordia perpetua, moítrandofinacs Santo repoufar, & tornar-fc a íua

de arrependimento dasdifcordias primeyra Eípofa, conforme aíTen-

paíladas >&promcttendono tempo tara com o Legado do Papa, quan-

adiante huma emenda, que faris- dooconítrangeo a tomaraDigni»
fízcíTe tujo, ( como em eíFeyto a dadc PontiScal : & porque cm íua

móítrou por obra, ) & deite modo partida naõ rccrefceíTem algumas

foy o Santo hvre das mãos do ty- akeraçoens peyorcs que as paíTadas,

ranno, obrando Deos maravilhas coníagrou em Bifpo a hum Santo

na íubita mudança de feu coração. Sacerdote, chamado Gclafío, & de

Outro parente de Nigelo, menos confcntimento do Clero , & deto-

poderofo que o paííado i fentinda dos aquelles, a quem convinha a

muyto a perda do Arcebifpado, eicyçaò , o deyxou por Arccbifpo

deu cm afrontar o Santo de pala- de Ardinacha , & fc tornou á pri?

vra, & onde quer qucfea.hava , raeyra Prelazia , naó que foiTe Bif*

quer foíTe em prefença , querem pode Concreta, porque depois

aufcncia , dizia mil alcyves dcfua que a tornarão a edificar, tinha elle

peíToa, & alcvantava crimes contra próprio provido nella por Paítor a

íua fantidade:mas naò tardflu muy- hum irmaó feu, chaijnado Chrif?

to o caíiigo Divino , porque ihe tiano, varaó de vida incuipayel;

apodrecfOalingua,demodo,qlan- mas como cm tempos antigos

cava bichos de) la,& durando neíla aqucllcBifpadofoíTc menor, por»

cruel doença íeie dias , morreodo que não tinha a Cidade Dunenfe

modo que vivera. Naõ baítàraócf. cmfeu Bifpado, & pelo tempo
tes."caíligos para atemorizar os ad« adiante fe encorporaíTem ambos
vcrfarios do Santo , antes cflando pan ferem as rendas m^yores , Saõ

huma vez pregando ao povo,huma JVlalachias , para fer o Bifpado me»

mulher deita gcra^aõ íe levantou Ibor regido , o tornou á fua antiga

/VR-jíl poíle.



pcíre , & fícando-íc com o Dunen datas Eccleíiarticas, tudo fe lhe re-

fe , deyxou o de Concreth ,, a quem mcttia & a tudo dava elle a ordem,
Otinhadafua maõ, & aqui come- & expedição conveniente. Mas
çou de fervir ao Senhor em grande como Vía recreícercm algúas cou-

quietsçaó decfpirito, contentiífi» fas, quedireytaraente conymhãó
mo de fe verem Biípado, onde a aoSummoPoutihce Komano, de-

gto^aria ds gente lhe dava grande terminou de íe partir para R ma ,

rratcriademcrccimentoA as pou. tanto para lílo, como para alcançar

cas rendas naó erribaraçavaó a po- eonfírnaaçaó de hum novo Arcc-

breza de íeuefpirito. bi' pado
^
que Ceifo Metropolitano

iniituira , éc pedir o Palho , affim

para os Primazes , como para ef.

CAPITULO XXIV. toutro novo Arcebifpado aporem,
quando chegou a communicar cftc

Como Soo MãUchias fundou hum confclho com feus Monges, & com
Convénio de Mojigesyér comofe outras peíToas principaesda Ilha,

paríio para Roma/obre a confir~ nenhú approvou por acertado por-

niãçao de certos negócios ^ é^fe fe a taõ comprido caminho, & dey-

^'lO com mjfo Padre Sdh Bernarm xar aquellas terras privadas de ta5

do^ à' fe confirmou entre elles fbefano amparo; & tanto menos
grande mnízade. foíriaó fua partida,quanto poucos

dias antes levara o Senhor para íi a

VEndc-fc Saõ Malachiss no íeuirmaó Chriftiano, quenafan-

fcu Biípado Dunenfe, de- tidadcdavida,&fuavidadedecof-

pois de o ter Vi fitado períimefmo, tumes , reprcfentava bem ao vivo

Ôcpoftas cm ordem todas as coufas oparcntefco, que com elle tinha.

Ecclcíiafiicas , naô ihe fofrendo o Mas o Santo fabendo os provey tos

animo viver fora de Communida- quehaviaó de refultsr de fua jor •

dc,&:da quietação Monachal,tra

.

'^ada , naô obíiantes as contradi-

tou com os Cónegos da fu5 Igreia^ çoens que havia> determinou de íc

6c com outras peíToas qualificadas, pôr a caminho, ôc querendo dar

queíe uniííem cm hum corpo , Ôc íucceíTor no Biípado a feu irmaó,

Viveírcmcm commum a modo de depois de cuydar muyto devagar

Religiofos ?& tâô bem lhes foube quem feria digno daqueíla Prca.

reprcfcntar as commodidadeSjqus t ia^pondo os cíhos cm hum de fcus

daqui refukúvaô^ que ao fim lho difcipulos chamado Edano,lhcdií-

Veyoa pcríuadir. E começando a fe.*

goUãrdorepoulo, & ordem, cm Edano, esforçate atomarfobrc

qucSaô Maíachias OS governava, ti o pczo de tantas almas, porque o
lhe pedirão o habito Monachal, fi- Senhor te elege por f icceílor de

candodahiemdianteaSédeDune Chriftiano, ê< me moíirouem tua

Convento de Rcligiofos da Or- maõo anclEpifcopai. Diroiítõ, o
dem de baò Bento , como permane- confagrou em B ípo de Coneret/i

,

ceo largo difcurfo de annos. Tinha & dando fuabcnçaó aos queo vi»

jàncíie tempo Saô M-lachias tan- nhaõvcr, fe partiodc Hy ncrnia ,

ta authoridadeemtodaHybernia, levando o caminho por Efcociai

que fe naõ fazia , nem tratava couía onde foy recebido com fumma ve-

de importância em toda a Ilha^fem neraçaó de David
, que cnt.iô rcy-

fer primeyro regulada por feu jui« nava naquellc RcynOi& tinha muy-
*zo^ òc r.a clcyçaõdosBifpoíi^ & ta noticia das virtudes, &maravi«
-' lhas
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lhas que Dcos obrava pelo Santo, coula que fe dava de taõ bom ani-

Dcfpcdio-fc dclRcy , &: tomando mo, & aflirmando, que alli tinha

as jornadas pe'omeyo de Inglatcr- cavalgadura baíhnte para em
ra, vcyo deíconhccido á Cidade quanto lhe duraíTc a vidaj como em
Eboraccnfcj onde porcípirito de cffcytotcve, porque nove annos,

profecia foy conheciJo de hum qucdcpoisvivco, o teve, fcm fe

Santo varão chamado Sycaro, que fcrvir de outro i& oquceradcno.

alguns mczes antes do Santo chc- tar , que defde o dia que fe poz neU

gar, tinha dito, que viria àquella Ic, pcrdeooruim modo de andar

terra hum homem muy amado de que tinha , & tomou outro taò

Dcos , & que valamuytoom íua quieto , & foíTegado, como feen-

oraçaõ diaore dellc, pelo que foy tendera quem levava fobre íi. E
recebido j & agazalhado com fum. pois noíT > Padre Saô Bernardo no-

ma veneração , & querendo aqueU ta nclle cíta maravilha , naó he bem
les que o acompanhavaô fáber de que a deyxcmosnói denotar , que

Sycaro,íetornariaô todos a Hy» íendoo quartao de cor caftanho

berniacmfua companhia, ellc lhes cícuro quando foy dado ao San-,

profetizou , que os menos entra

.

to , íe foy pouco^ & pouco fazendo

riaj na pátria quando clleentraíTe: branco, até fi^ar pombo , & i!íò

dequeficàraôtriftiíFimoSjCuydan. alvo,comoa proprianevc. PaíTou

do, que as palavras do Santo va- de Inglaterra a França, & ouvindo
raõ íe haviaó de cumprir, com afamadenoíTo Padre Saô Bernar-

morrerem 05 mais dtlies em terras do, fe fjy por Claraval , onde fc

cítranhai. Mas o fucccílo moítrou viraò , & communicáraô a^uellcs

outra coufa
, porque a caufa de o dousefpelhos defantidadc, fícan»

naò tornarem a fcguir na vo ta,foy do taõ unidos cm JcíuChriftcpc»
pios elle deyxar em Claraval, & lo que o eípirito de cada hum co»

noutros Moiicyros , & Univerfi- nhtciano outro, que naõ teve a

da Jes aprendendo letris,&virtu. niorte jurisdição para os dividir»

des, para enfinarcm aosnat^raes Affidia o Santo Arccbifpo nos
de Hybernia. Aqai Vifitou a Saò ados regulares com os Religioíos,

Malachias hum Inglez de nobre & vendo em cada qual delles tanta

gcraçaõ, chama Jo Vallelvó , & modeftia,&compoíiçaõ, admira-
vendoqueo Santo naó levava para va-fe entre íi, & dizia aos que o
fcu caminho mais que três c^vallos, acompinhavaô, que havia muytos
indo com elle rrcs Sacerdotes, afó- annos, que ouvira , ic tratara o no*
ra outras pcíToas , lhe offerccco me de Monges, & vivera no meyo
hum fcu quartao , cm que andava

,

dclles , mas que codos os mais eraò
dizendo, que lhe pczava naõ ícr de Monges de nome, & pinturas de
muy to preço ,& boas manhas, mas morta CGr,& fóosdeCliraval eraõ
que qual era lho dava com huma os verdadeyros,&quepodia5fer'
vontade taó íãa , q íuppririaosde^ vir de regra a todos os mais. Dcf*
fcytos da dadiva , o principd dos pedio-fe do Convento, & de noíTo
quacscra ter hum andar muy in- Padre Saó Bernardo, deyxando-
quieto, &trabalhofo de fofrcr em Iheallio coração, & dcfejos em
cammho comprido. Agradeccolho prendas da faudadc que levava de
o Santocom dizer , que tanto com todos,í^: promcttcndo,quc fe Deos
mais gofto o recebia, quanto mais naó ordenaíTe outra coufa, os tor-
tachas ihe achava , porque naõ po- naria a vifícar quando tornaíTe de
dia deyxar de fcr de muy ta eítima

,

Ro;na,para onde fc partio com car-

tas
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tWxictavor párào Papa Ifihoccn totaó antigo, que como dí:t Saò
ciofegundo , diequciu largauvcncc Gregório , o ufou o Apoftolo Saò
tMtaíuoí na ndà de noíio Paire PcdrOj&delle ícdcyxouaos mais
Sàò Brnardorí^ do grande amor^ Prelados Metropolitanos. E Eufc»

& devoção , que ambos íc tinhaò. biO Ccíanenfe com Saá Máximo,
Ncíkcâminho-iíuio jà por Itália, afíirmaóufar-fc cm tempo do Papa
deuSaó Malachias íaudc ao fii.io Lino, immediatofucccíTorde Sa5
de hum hofpcdc , cm cuja caía pou- Pedro ^ & hc de tanta eíTencia

, qiic

fou , Guc eivava quali elpirando : & naõ póJe ter nome de Primaz , Sc

checando a Roma , foy muy bem Metropolitano, fem elle , ainda que
recebido de Innocencio, &: âican- ícja Bifpo confagrado; & os que
^ouielle a confirmação do Biípa- faó clcytos cm ArGcbiípos, tem
do,5c A Fcebifpados que fc creàraõ obrigação de pedir o Pallio dentro
deriovo , 6í outros muy tos privi» em íeis mezes , per íi , ou por fcus

Icgio í ,& graças para as Igrejis de procuradores. E quando chcgaó a

íua Província. Dep v.s ái ter tudo Koma , fe pede , naó por petição cf-

ôviado, .Si citando jà a ponto de crira, mas de palavra huma,& mu y-

paítTir jlhs pedio SaoMaSa^hiasli. tas vezes , aféqúe vittaa perfevc*.

tença para fe ficar vivendo em G!a- rança, ôchUmiMade, corhquefo*

ra vai ,& mandar as Bulias Aporto- fremarepulfa, juntos os Cardeaes

licas por ícus companheyros. Mas cm confilloílo , fe determina fc íe

o Papa na 6 quiz conformarfc com concederá , ou ná5 , 5c vindo em
cíteícu defcjo, antes o mandou, quehebemconcedcrfe cômettema
queíefoírc{ogoaHybcriúa;,5ctra- expedirão daí?BulIas,Ôi dardo Pal-

balhaíTs por alíumiar aquelles p )- lijao Cardeal Diácono mais anti

•

vos bárbaros com a luz de fua vi- go , o qual aílina dia , & Ií:;reja, on-

da, & doutrina: & para o fazer com de o quer dar.Efeo Arccbiípoeftá

mais auchoridade , o fez feu Lega» prcfente em Roma * vay ao lugar li-

do à Uiere com poder plenano^pa- nalado,oiidejàcítá o Cardeal Dia.

ra dif -íor de: tudo,conforme lhe pa- cono , & outro Subdiacono com o
rectífj.&por mimopirticulárliic Pallio pofto ctncima do A tar-, &
deu huma Mitra » Eltola ,ôcMani- chegandofe^ellecomorochctc, &
pulO;, com que cUe celebrava , &o humaCafiK'a vèíti3a, fc põem de
deípcdiocom íua benção, depois joclhoidiantedo Cardeal, & diz

deo tercomfi^ohum mez, em que citas palavras:
'

viíicou as reliquias, & lu>arcs Gn- Eu fuao , cleyto Arccbifpo de
^"•sde Koma. E quanto á perten- tal parte, peço dcprcíTa , com muy.
ça5 do Pallio para os Arcebifpos, ta prcíTa , com grandiflima prcíTa,

ihc difle, que por íer negocio de que me ícja dado, & entregue o
muyta importância, convinha ir-fe Pallio , tomado de cima do corpo

aHybcrnia, & ajuntar Concilio do Apoftolo S.Pcdro, no qual eftá

Nacional, &dalU em nome de to- ocumprimcnto do cilicio Pontiíi-

dos mandar feus Embayxadores

,

cal. Ditas eítas p. lavras toma o
-i]ueo pediífcm, &daquclle modo Cardeal Diácono o Pa lio decima
oconcederia.Epois falíamos nefte doAltar,& poemlhoiobreosliom»

fagrado ornamento de Pallio
, que bros,dizcndo.- A' honra do Omni-

nmytos ouviràô nomear , & pôde potente Deos , & da V irgem Santa

feronaõfaybaõtodos, naôícráfó- Maria ,& dos bcmaventurados

ra de propofito dizer brevemente ApoftoIosSaá Pedro, & SaõPau-

qcoufaíeja. O Pallio hcornamcn* Io,&daIgrejadctalparteacicon*

cedida^



cedida , te damos oPallio, cornado cm Santo Antonino, Alexandre de

4eçHT>3docorpQde Saô Pcdro^no Ales , & Guilhelmo Durando. A
qual eítá todo o cumprimento do matéria de que fc faz o Pallio , dif.

officio Pontifical, (com o nome do femos fer lãa branca j & o eílylo

Patriarçha, Primaz,ou Arccbiípo) era, que fe coftumavaó certo dia

para que ufes delle dentro de tua oíFerecer no Moíleyro de Santo

Igreja em cercos dias , que vaó cx- André junto de Saó Marcello, cer»

preíTos , & nomeados nas Bulias to numero de Cordeyros bran^

concedidas pela Sé Apoftolica.Ds- quiífinos, os quaes creavaõ as Re.
poisdcftaceremonia levanta o Car- ligiofas da cerca para dentro, &a
dealaoArcebifpppelamaõ, & lhe Dominga da Oytava da Pafcoa

dá a paz no rofto j & o mefmo faz eraô levados ao Altar de S. Pedro,

ao Procurador que manda, feellc ôcdavaòhuma volraaoredor,&da

naô cftá cm Roma. Dapois lhe fira lãadeftesficavaõaquellas franjas,

o Pallio hum Clérigo Ccremonial & asentregavaó aos Subdiaconos

da Capelia do Papajõc dobrando-o, Apoftolicos , que com íuas mãos
íelhcfaz entrega de le com hum cortavaó os Pallios , & oslevavaò

inftruméto publico : ôi fe hc Procu- aos Cónegos de Saõ Pedro, para os

rador, promectede fe nab deter porem fobre íuas relíquias: &ten-
com elleem Roma , mpis que huma do-os mcttidos no Sacrário > onde
fò noyte , & de o levar caminho di^ eftá o corpo do Santo Apoftolo,

reyto , & nos lugares onde poufar, huma noyte , os tornavaó a reíli»

o levará Igreja a guardar com toda tuir aos Subdiaconos, &elles os

a veneração. Reftanos agora dizer guardavaô cm lugares dccentiffi-

afeyçaódelle,& odequehefcytoj mos. J

& havédonosdc reger pelo que diz Depois íe mudou cfta ccremonía

a quarto Concilio Conítantinopo- dos Cordeyros ás Freyras de Sm*
litano, diríamos, que era da feyçaô ta Igncs: & hoje (conforme diz

das Eltolas Sacer.dotaes , que com- Onuphrio^ a fazem as Religiofas

mummente feufâo, Mas have Jonos do Mofteyro , que chamaõ aTor.
de conformar com o que hoje fe redoEfpelho. Efta (agrada iníig.

ufa >ôt com o que eu próprio vi ao nia,ufada tantos tempos ha na

Arcebifpo de Toledo Dom Gafpar Igreja, & concedida ícmprecora

Qui roga,convém defcrevellodou- tanta difíiculdade , era a que pedia

iro modo differente, porque faõ SaõMalachias aoPapalnnoccncio
humas cintiS brancas de largura II. paraoArccbiípode Ardinacha,

de três dedos , pouco mais ou me* & o outro novamente confirmado,

nos , lançadas fobre os hombros

,

E a razaò de o Papa lho naõ conce-

com outra cinta, que em redondo der logo, foy por guardar a cere*

as atraveíTa todas ,& neftas cintas, monia ,& antigo coítume de fe dar

que faõ de lãa branca , eílaò lavra» com a foicmnidade devida á inítan»

das em certo numero Cruzes ver. cia do próprio Metropolitano , ou
mclhas. de feu certo Procurador. Partic-fc

Tem alem diílo três agulhas,ou o Santo de Roma com muytos fa-

alfinetcs de prata, & pendem do voresdoPapa, & da volta fe veyo
remate delle humas pélas peque- por Claraval , naõ lhe fofrcndo o
nas de chumbo , que naô podem animo irfe fem ver fioíTo Padre S2iò

fcr d'outro nenhum metal .• todas Bernardo , a quem deyxou quatro

asquaescoufas tem cm íifobera- companheyrosfcus, dizendo, que
nos myítçrios , como fe pôde ycr lhos cníinaífc , para depois irem fer
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fcus Mcftrcs cm H ybernia , & mo- quacs foy huma mulher paralytica,

ftisrcm naqueUas partes , onde naó a qual levada cm hum carro , & vi-
coiihcciaô .vlongcs, mais que pelo giando alli huma noytc,íc foy pela

nome, que couta foíTe a cílcncia manháa para íua caía com a faudc
Monachal. defcjada. Oatra vez cftavavclan-
' Diqui fe partio paraEfcocia, do naqucllc lugar huma devota
nâõfem grandes íaudadcsdasRe- mulher, Ôc viítapDr hum bárbaro^
Hgiofos diqueile C invento, & incitado do Osmonio^dctcrminou
Com tempo profpero navegou o de a forçar cm vendo conjunça6
pedaço de mar, que ha entre Fran* opporcuna, como cm cffeyto o fi-

ca,& Inglaterra ,
por onde chegou zera^ Cem reverencia do lugar^ncm

a Eícocia,&viíitaiido de caminho dçS lõMiIachias, cujonomcamuii
aEli<cy David;, o achou tnftiífi. Iherinvocava em feu foccorro, íc

mo pela enfermidade do Princi- fubiramente naó apparecéra entre

pc Henrique íeuííiho, que eflava cUe, & a mulher hum bicho pcço-
quafi acabando, mas indo-o vifitar nhentiilimo ,& fero , feyto a modo
Sa5 Mâlachias , & lançandolhc ío» de íapo, com horror , & medo do
brcoroílohuma pequena de agua, qual o bárbaro fugio ligcyriífima-

qac benzera, lhe diíTc, quenaôte> mente, & deyxou a mulher livre

mcíTc, porque na5 morreria da- portaôp3ucoeípcradofoccorro,o
quella enfermidade, & ao dia íc- qual ( como diz noíTo Padre S.Bec-

guirire fe lev^ancou o Príncipe faó, nardo ) foy juftofc ák^c por mcyo
& livre do mal que tivera , com p;c- de animal taó torpe,para accommo-
ral contentamento delRcy , ôc ds dar o remédio com a torpeza da
ftíUpovOíOsquacsfaziaõ mítancia obra, que fe queria fazer. Defte

aoSanto, paraquedefcançaíícalli lugar íe fez Sa5 Maachias á vela,

alguns dias: mas nunca íe pode tanto que houve opportunidade de
acabar com elle; antes ao dia fe* embarcação:& chegando aHybcc-
guintc de madrugada fepârtio; & nia, fe foy a íeu Moíteyro Ben«
paíTiodo por hum Lugar, cha mado chorenfe , onde o contentamento
Crugcldo, deu falia a huma moça dos Religioíos foy exceíIivOíVcíi.

muda , fazendo oraçaõ por cila. E do quem tanto defcjavaó , vivo , &
na Villa chamada I-^reja de Saô Mi* fa5 diante de feus olhos. E corren-

guel.reíiitu tioojuizoahumamu- do a fama por toda a Ilha , íedef-

Iher douda
, que lhe trouxcraô ata» povoavão as Vitlas ,& Lugares pa

•

da em cordas. ra o virem ver com fcus olhos , &
Chegando ao porto de Lapafps* alcançarem lua bençaõ. Mas o San

.

ro , donde (c havia de embarcar pa- to , que naô queria perder tempo ,

ra Hybcrnia , conveyo deter-fc ai- fcm aprovey tar almas , & ícrvir ao

gunsdias por falta de embarcação, Senhor , começou a viíitaras l^rc.

nos quaespor i.aò cíUrocioro, fez jas , & convocar Concílios , onde
hum Oratório de páos fincados no íc renovavaô os Decrct08,& Con-
chão , & depois cntretecidoé com íiicuiçocns antigas, poíí-as por dcf-

vimes , & mandando-o vallar ao re- cuydo dos Bifpos em cfquecimcn-

dor , benzco aque Ic circuíto,onde to , & faziaõ novos Eílatutos para

íe moftrou por muy to tempo a vir» o bom governo das coufas cfpiri.

tudedcíua bençaô, porque con» tuacs , de modo , que cm pouco

correndo aviíitar aquella Ermida tempo fcvio por toda Irlanda hum
muytas peíloas enfermas , alcança- novo cftylo de vida , & hum con-

vaò faudc de ícus males , entre as certo no E ftado Ecclcíiaítico,qual

Te nunca
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Dvnca antes tivera defdc o rempo dio, porque nafcia de vexação, &
de Saó Patrício, primcyroApoíto- occuita ma Idade do Demónio: &
lo , & Pregador do Euangelho na- como huma noy te eíiivcíTc lançado

quellas partes. Algumas coufas in- emfculcyto> fcm a enfermidade

troduzia com brandura , outras lhe dar lugar para ter repouso, ou-
com authoridade , & rigor , confir- vio os Demónios falíar cm voz hu

.

fiando humas & outras por mcyo mana, di^endo huns para os ou«í

de grandes milagres, que Dcos tros, que tivcííem advertência na«

cbrava por fua mtcrceiraõ , dos quel c doente, que naõchegaíTc a

quaes contaremos alguns no Capi- tocarolcyto , ou roupa do hypo-
tulo íeguinte. critafamoío, porque fem duvida

.íunfi3f;ícf: efcapariadeíuas mãos, & ficaria Ii«

' vre do mal que tinha, tocando.

CAPITULO XXV. qualquer coufa íua. fcntcndco o
homem que diziaó aquiHo por Saó

Do% milagres que S» Mdachias fez Milacbias , que alguns tempos an-

emHyherniãi é^domaiscfítepaf- tcs dormira naquella caía, & naó

foít £te fe tornar a partir para devia haver muyto , porque ainda

Frm^a, o leyto , & roupa cíiâi a5 como ellc'

-^.í; adcyxára, pelo que fe animou o
ANdando Saô Malachias viíí. mais que pode , & em pés & mãos

tindo os Biípados de Hy- começou de caminhar para o Icy to,

berma, 6c pondo cm concerto as onde o Santo dormira, fem o cí«

coufas dellcs , aconteceo chfgar á pantarem as vozes , & gritos , que
Cidade de Culratim , onde lhe os Demónios davaó no ar , di2en-

trouxeraô huma mulher atormen* do huns a outros, que o dcyraíícm,

tada do Demónio, & fazendo ora- & naó confcntiíTcm chegar ao ley»

çaô poreila, a deyxou o eípirito to, & lançando-fe ncUe, ficou de
maligno

j porém de maneyra, que todo livre do aíTombramciifo dos
cnt ou em outra mulher, que fe inimigos, que cm vozes chorofas

achou pcefêce^ôc omeçou de a ator* fe ouviaó lamentar de taó grande
mcntar com dobrada crueidadej perda, culpando-fe por ferem elles

mas orando o Santo por ella, a dey - próprios caufa de fcu damno,6ç d*
xou , tornando-fe à primeyra , & liberdade do enfermo,

daquellc modo andou Immeípaço Ncila pru>pria i^cgiaô trouxe,

grande , ora deyxan lo huma , ora raôao Santo huma mulher lunati-

vcxando a oJtra, até q jc enfadado ca , & mandando-a lavar com agua
Saô Malachias de íeu atrevimento, fobre que fc?. o final da Cruz , lhe

fincando os joelhos cm terra, $cfa- reftituhio o juízo perdi lo. Em
zendo oração com lagrim3s,o co i- hum lugar chamado Saballo da Re*
Itrangeo a fe partir de ambas de giaô , ac Província de Ulidia lhe

duas. trouxcraô huma mulher mordida
Outro milagre fcmelhantc, & dccaódanado , que fceípedaçava

mayor, por fer em aufcncia, conta comíeus propnos dentes, a qual

noífo Padre S. Bernardo, .uzesido, fárou, rogando por cila , & lançan»

que na parte mais mettida debay» dolhe íua bençaò. Aqui lhe foy tra-

xodo Norte da mefmallha,emhúa zido hum homem furioío, quafaU
povoação i^rande , vivia certo ho- lava mil defarinos, & fe tratava a íi

inem afflidio com divcrfas enfer* mefmocoma furiada doudice, ôc

midadcsy a que naó .achava reme- tazcndooraçaôporcUe, a:cançoii

pcrfcyca
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perfcyta quietação no entendi- ançá , que doutro modo naõ parira
mento. Na Cidade chamada Lef- fcm acabar a vida , pelo evidente
mor Ihcaprefentàraõ huma mcni- perigo, em que cftava havia muy.
na muda, & tocandolhe a lingua tos dias, acabandoa vida cada ho-
com huma pequena de íua própria ra a juizo de quantos aviaô. Afa.
íaliva, a curou de maneyra, que lo- ma deite milagre incitou a ódtra
gofailouclariflímamente Sahindo mulher, que havia quinze mezes,
outra vez da Igreia/cihepozdian- & vinte dias, que andava prenhe,
tcKum homem cafado , rogando, a que lhe vieíTc pedir foccorro, ôc

lhe, quchouvcíTe piedade de fua quando chegou ao Santo, eílava
mulher, que alli trazia comíigo, a clle praticando como Conde de
qualpor certa enfermidade perde- Ulidia no meyo de hum campo ^

ra a fa la.- lançoulhe o Santo fua onde citava muy ta gente, que vic-

bcnçaô,& prefentc o povo quaíi tO ' ra em companhia do Conde , & do
do, lhe mandou rezar o Fater nc- Santo, & ouvindo otrcbalho da
/?í;, que cila rezou femnenhu im- pobre mulher, fecompadecco dei-

pedimcnto , & dahi cm diante fal- la , & fez oraçaõ por fua íaude com
leu como coítumava antes de fer tanto cíFeyto, que no próprio cam-
muda,dequeopovocngrandeceo pofoy alíumiada, quaíi íemfentir
a mifcricordia do Senhor , & a vir- dores. Ncíle próprio lugar fucce-

tudedo feu Santo. E no próprio deo outro milagre nada menos fa.

diaocntrouaviíitar hum Cidadão moio que o paflado, porque vendo
nobre, &diflimulada mente tomou oSanco hum homem, que fervia

três juncos de hum aífento em que ao Conde de Capitão da guarda , &
Sa5 Malachias eílava, com os tinha por amiga huma cunhada
quaes obrou Dcos muytos rnila» fua^oreprehcndcoem prcíençado
grés em diverfaspeíToas enfermas Senhor c m palavras accómodadas
de doenças graViíIimas. Parridoo afeucrime;ásquaesel!ercfpondeo

Santodaqui, foyviíícara Cidade barbara,Ôcfoberbamemc^affirman-

de Duenuania, & cliando à mcfa do, que fenaò apartaria dos amo>
jantando com Neemias Bifpo da rcs que com ella tinha por nenhum
própria Cidade,& com outras pef» preço do mjndo Apartarteha

íoas nobres, entrou hum Cidadão Ocos delia ( lhe tornou o Santo
illuftre muy Catholico a pedir foc- vendo íua dureza ) mais cedo , fie

corro para íua mulher, que eíiando mais contra teu goílo , do que ima

.

prenhe, havia muytos dias que paf ginas. Apartou-lcoadulterodalli,

íára o tempo do parto , & naq íc lhe vendo que fc naô acabanaõ as pra-

cfperava já fcnaô perigo de morte, ticas do Santo com o Conde taõ cc*

fccomfcus méritos a naõ foccor- do,ôc indo pelo campo encontrou
rcíTe. huma moça de bom parecer, que

Movcc-feo Santo a mifcricor- fahia da Cidade acompanhada de
dia, & dandolhe hum copo de huma criada :&vcndo-a ellc apar-

agua, que tinha para beber, depois tada cm lugar o^porcuno,a forçou,

de lhe fazer o final da Cruz, o man. fcm lhe valerem palavras, nem la-

doudar ámulher doente, ccrtiíi* grimas:porèmajuíhça Divina naô
cando ao marido, que com beber tardou muyto em cumpriras pala-

aquellaagua, alcançaria o remédio vras de ícu fervo, porque a moça
que dcfcjava , como em cíTcyto ai- que vinha com cila , fe tornou a ca-

cançou, porque na noytefeguintc fa, & dando avifoaos irmãos da
pano com grande facilidade a cri • donzella , o vieraõ bufcar ao lugar

Tt ij oadç
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omkcOmmcttèraocrime^&oma' diíTcra^dcyxou de cumprir apro*

tàraô a punhaladas , ôc antes de fe meíTa , & o moço alguns ânuos dc-

parcir o Conde , chegou hú pagem pois tornou ao mal antigo , & ncUe

41 darlhc novas da deíavcnturada acabou ávida, pagando em íi mcf-

mortc de feu Capitão j co n que to mo a pena da dcfob.dicncia , que

dos íicàraô attonJtosvendo quam feu pay commettéra , em naõ cum»

prompto citava Deos a cumprir as prir a palavra de S.Maíachias. Ef.

promcíías de Saô Malachias. Pou. tanJo o Santo nos confins de Mu-
cos dias depois foy o Sinto vifit^ir monia , que he huma Provmcia de

o Conde Dearmicio , que hivia Irlanda, veyo hum homem com híi

muytos annos que citava entreva- filho feu alcyjado de ambos os pès,

do cm hum leyto fem fe poder bui • & totalmente impoffibihtado para

lir,(enaô por mãos alheas.&rcpre- and^r, rogandolhe por amor de

hcndcndG-ídeíerimmoderadocm Chrifto, que lhe valoffe naquellc

co.Tier , beber ,& noutros vícios trabalho, que entendia fer vindo

ffemcihantes , lhe lançou em cima por obra do Demónio, porque fcn

»

do roíio húa pequena deaguabeii* doo menino íaõ, & andjndo foi*

ta com o fi ial da Cruz , & lhe man- gando no campo , fe lançara a dor*

douqucíc levantaíTi. Feio oCon» mir, & acordara daqucllc modo.
de, & achoa-fe taó í^aõ, que logo fe Orou o Santo por c lie, & mandou,
pozàCivallo, & fez expenencias queodeytaífcm a dormir naquelle

de homem fmiflimo.Na Cidade de lugar, onde ellecltivcraaíTcntado.

Oenchrcy tflava á morte hum Cí- E quando acordou,fe achou fa6, He

dadâoric ,qaeperdcraafal acom andou Lvrcmcntc ; & porque era

a força da enfermidade, Ôcnaõ pj- de muytol; nge^andáraó ellc,&o
dia coníeílar fuás culpas , nemrc» pay alguns dias cm companhia do
cebcr o Saitifli no Sacramenta da Saiito.

Euchariftia; & vifitando-o aaô No Moíleyro Bcnchorenfc ha-

Mdachias, lhe fez o final da Cruz via hum homem pobre, que íefuf-

na língua, ô? mandou , que fallanic tentava com as cfmolas dos Reli-

cm noíTíc de Jcfu Ghriíío , o que el- gioíos, o qual tinha as pernas mor-
Ic logo fez, ôcconfcíTadas fuás cul* tas, Òc naõ andava íenaõ com as

pas com Tmacs de arrependimento, mãos pelo chaõ arraítando orcf-

deu ocfpiritp à feu Crcador com tanteoocorpo; fuccedco \úi vez,

boas dpcranças de falvaçaô. Na que eftando S. Malachias mcttido

Cidade Cafclenfe> vcyoa cllc hum na fua Ccll3,ouvioopcbrehomcni
homem com hum moço paraly tico junto da porta, qucyxando-fe com
feu íHho, rogando ao Santo, que palavras íaítímofas: & fahindo á
lhe alcançaíTe íaudc para feu mal: ao porta, íhc perguntou a cauía de íua

qualSaó M-lâchiasrefpond o,de dor: a quem o pobrerefpondeo,
pois de fazer oraçaõ pelo doente, que havendo doze annos conri.

quefcfoííe, porque feu filho fará. nuos, que viv: a naquelle trabalho

na. Mas como no dia feguintctor- taõ digno de me ver a compayxaõ
iiaíf.' com clle fem melhoria, orou os ânimos das gentes, havia algu.

o Santo cem mais inítancia, &al. mas peííoas taó pouco zelolas do
cançoulhe <audc:masdiíTcaopay, temordeDcos,&da caridade fra-

• que íc o queria pcrfeytamcnte livre ternal, que tinhaò paçocomfua
da parlefia ,odéi]ca Deos ,oíFcre miferia .&olaítimavaõ de palavra,

cen :o-o a algum Mofteyro. Pro- Compadccco-fe o Santo cicllc lo.

nicttco cllc, mas cíquccido do que bicmodo^& Icm lhcrcf]:onacr, Ic-

t > vaiitoii
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vantouâsmãos^ ô^ olhos ao Cco^,

'& depois íe rccoihco para dentro

•da Gclla p dcyxando o aleyjado taò

faô, que levantado cm pé, come-

çou de andar, admirando4e, í5c dei-

conheGcndo-íe a íi próprio , & cau.

fando nos outros tanto crparíto,

que antes de fe informarem do que

.paírára;,otiyera5porfáncaíma, Sc

depois louvarão a Dcos, quetaó

maravílholo he cm íeus Santos.

Deu com a virtude de fua bcnçaõ

fáudeahumhomemhydropico, o
qual em reconhecimento damercc
recebida , ficou no Moíleyro fer*

vindo aob Rcligioros cm obras mâ-
nuaes.

Succcdeo nefte mcyo tempo fa-

lecer o Bifpo da Cidade deCorca-

gia ,& haver diviíaô cnirc o Clero,

& o povo febre a nova eleyçaô de

Prelado. Por onde foy ncccffario

ao Santo íoccorrer aos males , que

íetemiaõ, interpondo fua autho-

rridade , com a qual ceifou a difcor-

dia toda , porque fc compromete-

ra ò cs pertendentes no que bem 1 he

pareccíTe , & cllc mfpirado por

,U-cos,deyxando a eleyçaô dcpef-

foas poierofas, & validas, cfco«

Iheo hum homem eftrangeyro dou-

tOí& virtuofo : mas quando o man»

.dou chamar pira lhe fa zeroO ffi-

cioda Confagraçaó,eíiavataõen«

fermo, que mais cfperava pela mor-

te I que por Bifpados ^& íendo ho-

mem virtuofo, fcíl^jou a doença,

para com ella íe efcufarda Digni*

dade q tinha por dcfconforme de

,fcus merecimentos. Naó aceytou

o Santo fuadcículpa, antes o tor-

nou a mandar bufcar , dizendo aos

menfageyros,que não vieíTem fem

cllc, porque clle lhe mandava, que

fc IcvantaíTc faô da enfermidade

cm virtude de
J&SU Chrifto. Obe-

decco o fervo de Dcos às pala-

vras de SaôMa'achias, & no in-

liante que ouvio feu preceyto ,

íc levantou faõ 2 & veyo a rece-

ber a Cura Paíioraf, para que fora

cicyto.

Huma Senhora nobre, & parti

«

cular devota de Saõ Malachias,

adoeceo de fluxo de fangue com
tanta vehcmencia , quefeviomuy
chegada à morte , & mandou dizcf

ao Santo, que fc IcmbraíTe de cnco

.

mcndar a Dcos feu cípirito, pois

era impcllivel verem-íc jà nefte

mundo. A fííigio-fe o Santo, por-
que morria nelía humamây de po-

bres, & viuvas, & chamando ícu

difcipulo Malcho, lhe deu três ma-
çãs , íobre que fez o final da Cruz,
dizendolhe,que feapreíTaíTe no ca-

minho , & as Icvaííc aquella fua de-

vota , antes que partiÔíe da vida,&:

que cllc lhe ma no alcance o mais
depreíTa que pudeilc. Feio aífim

Malcho, & quando chegou a caía

da enferma , achou-a já fem falia,

&

taõ debilitada
»
q todos a choravaõ

por morta : mas quando vio o dif-

cipulo de Saô Malâchias , & ouvio>

que lhe mandava aquelles pomes,
fc^íinalcomamaô, para que a le-

vantaíTcm hum poHco , & fc csfor *

^oupor comer algum bocado dei-

les, íobre os quacs lhe deu hum
fomnobrandiííimo, & acordando

fc achou livre do tíuxo quepadc.

cia , k taõ fáa , que le naó cr. fra-

queza do fangue perdido, nenhum
outro mal ícntia , &deftcaíárouo

Santo com fua benção depois de

chegar.

Havia junto do Mofteyro Bcn-

chorenfe huma Matrona nvObiliííi,

ma , a qual de certa enfermidade j

chegou a ponto de morte, & fendo

chamado àinftancia fua o Santo,

para lhe dar a Extrema Unçaó,tãto

contentamento teve de o ver cm
cafa, que fem lembrança domai,

que padecia, fe aíTentounoIeyto,

& lhe deu graças pela mercê que
lhe fizera de fua vinda. Qnandoos
parentes a viraõ de taó bom ar, dif-

ícraó ao Santo , que fe diífcriffc a

Tt iij Unçaõ
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y iç-tfô pafaoáa fc^uince. pais Andando o Saato vifitando

cntaõcracirde. ti iudo-lc o Saiuo aquclUsacgióescodas,foy ahunw

fosrfâ o Mjftcyfii ouvio grande Iiha,ondeob tempos atrazcoltt*.

pranto cm caía da enferma , & íou. mava morrer grande copia de pcjr

•

bccomoetpiràra no ponto que cU xc^ que era o principal mantinica-

Icfcpâftirá* Naã íc pode en are- to dos moradorcs,& pcrmittindo-o

eerâUít ma que o Santo teve, de aflim Dcos pelos pcccados dagcn^

morfer fÉn^ aqucllc Sacramento da te , ou para mayor gloria íua, & de

l^ttn. E tornando-fe aoidsocor. leu Santo, feíez a coita taõeílcrií,

fiojazia, psríevcrou a noyte toda que naõ morria nc lia couía viva.

êm lagrimas, Si atfl»çaód'alma, até Mas tanto que Saó Malachias alU

t}Uc peia iiUíViâa a reltituhio à vi- entrou , fe vicraó todos a elle , ro-

da. K para íér o milagre mais claro, gandolhe , que fe compadece íTc do

'ti^codep:)is algúsannosemgran» trabalho, cm que viviaj lôcalcaa*-

de penitencia , & chca de virtudes, çaíTe do Cco remédio a ftu traba*

hi vibras bois , fc foy para o Ceo. Ihoj affirmando, que a huma mulher

Poucos dias depois fez O Santo fora revciado conítitircm íua ora-

outro milagre , dando cípirito de çaó o bem de toda aqucila Ilha. Ro«

maníi !a5 a huma mulher brava, 6c gou o Santo por cllcs, & tornou

indom!Ca)decujâlingua,&tcrn* tanta copii de pcyxe, que até o

vel condição ate íeus próprios fi- tempo d'dgora,he a parte mais fcr-

lhos íugiaô , O que nolFo Padre S. til ds palearias que ha cm toda

Bernardo julga por mayor , & aquella íiha. Outravczfe achuao
massdiffi:!! dctazer, queopaíTa. Santo na Villa de Fo:arath Pátria

<Jo, de reiufcirar â defunta i por- deSantaBrigida, com outros trcs

que C como clie próprio diz) o pri. Bifpos,queo vieraó confultarem

líieyro era dar vida a humcorpo negócios de muytaimportincia. E
morto; &o fegundo,dar almaao oClerigo.cmcujacara fcagazalhar

cfpinto. GhegOií-fe ao Santo hum vaó , íc afBicjia por naô terpeyxcj

diâ certo lioaiem nobre, & rico em q lhes pôr na meia, & pedindo rc*

be istemporaes, & com algum fen- incho ao Santo,lhCv1ifrc qucmaa-
nmcnitotclhcqueyxou de íua du- daíTe peícadoresaoRio.&trahã;J
reza , dizendo, qae ít fcntia muy peyxe ballante para os hoípedcs-

tibio na oíaçaò , & muy duro papa Rcfpondeolhe o Sacerdote,que ha •

choraras culpas comoiettidascon. viamais dedous annjs , qucnellc

do. Alcgrou-fc o Santo muyto de qu^ foífcra , no primeyro lanço ,&
ver aquelles deícjos cm hum íecu» no fcgundo,tom rãoduas dúzias
lar, engolfado nas riquezas do de Salmoens, com que forão oâ
inundo, & forrindo-fe lhe diíTe

,

hofpedes feftcj^dos, íi para fcr o
tjuenaô fe iriafcm bom delpacho, milagre mais evidente, cm outros

pois a petição era taóíanta. 8chc. dous annos íeguintes íc não vio
^anda fcu rofto ao do lecuhr o peyxe no Rio. Neíle mcyo tempo
deípcdio taô outro do que alli aconr ceco , que hum Clcngo mais
viera , que nunca mais cuydouem douto em íua opinião, que nas k*
íuas culpas km nos de lagrimas, trás, levantou hum erro cfcandalo*
nê fe poz cin oração onde naõ fen fo acerca do Divino Sacramerno
tiíTc particulatcs mimos»^ Ceo* do Alt4r.£ feudo rcpfchcndido cm

^ i parti-
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particular , & convencido por ra- quem lhe pedia
, que naõ commct-

I50ens,ôc authoriJades cm pubhco, teiíem aquclla m.4dade , & quando
10 fim chamado a numa junta de jànâa vio outro remédio, invo-
Biípo»

,
que fe congregou pâra re- cando foccorro do Santo , chegá-

fnediar elie damno, õt pcrmane- ráo huns homens fugindo, & di*

cendo em fua perfídia lhe diíTe Saô zcndo a grandes vozes,que acudif^

MaUchias, que pois não queria fcm ás luas terras, que entràraâi

doutro mo io rcnd^jr-fc à verdade, os inimigos nelas, & icvavaó fcu»:,

.

permittiíTeDc;Os,queconftrãgido filhos , & mulheres cativas , &:
^

a vicíTcconfclIar j & rcípondcndo abrazavaó as povoa^oens [OuvinW
cllc, Amen^feforão cada hum para do cllcs lílo^ dcyxaraô o caminhai
fua parte : & o pobre Clérigo ficou que IcVavaó , & fc tornarão a foc-

oppreíTo de hOa doença tã) fubica, correr fuás terras, onde naó havia
que de nenhum modo íe pode mo- novas de inimigos , nem dos men.
ver fem ajuda de hum homem luna* fagcyros, que os chamarão, &af«»

tico, que porallife achou, & o fim eícapàraó os outros das mãos
guiou para lua cafa

;
querend.jjhe dos menciroíos por meyo doef»

Ucos moftrar quanto mais fizo ti- pirito da mentira, pcrmittindo
nha aquelie

,
que o guiava , fcxido Decs

,
que enganaíTc aquclics , que

privado delle, que homem tão cc- tratavaó com engano. i^hegouSaõ
go como fe moltràra, quem ouíá. Malachias aqui poucos dias de»
ra rcfiíliraocfpiritodeSaò Mala. pois, & tornou a compor tudo co-

chias. Vendo elle que a cnfermida- mo primeyro cftava ; mas aquclles

de era mortal , & cahindo na conta que antes ouveraô de ícr desbarata-^

tic feu erro, mandou chamar o San. dos , com cípirito de vingança de*
tc&confcíTando fua culpa , recc« terminarão vingar-fc; &comohu«
beo âb'olviçaó, & todos os miis ma noycc quizeíTcm dar fobrc os
Sacv"amentos,& comboa cípcran- dcfcuydados, ôç vadeaíTem hum
ça de remédio fcparcio da vida pre- grande rio, que havia no meyo,
fenre. quando Foy ao paíTar d'outro pc*

Entre os povos de huma Regiaô quetioribeyro,oacháraõtaô crcí«*

de Hy berma fc levantou cerca dif- eido, que parecia hum mar , &ca-
cordia, |.iaracuja compDfijiô foy hindo q era obra deD£os,feicr.

chamaJo Vaô Malachias,& acnan. nàraój& guardarão dahi cm dian-

do-fc entaâoccupado em algumas te a pazHdeliífiinamente, por naô

coufâS,qnaCíefculavaôfua preíen- cncorrerem no caftigo de Deos,
ça, mandou hum Bilpo, que eftava quebrando o que tinhaõ promcr*

com elle,a cfte negocio,pofio que o tido a Silo Malachias. Andava hum
outro fc efcufâilc dobom fuccclfo. Senhor grade em defgraça dclRey

dizendojqfeaspirresonaòouvif- por certa jurisdição de terras, que

fé havia de appch'ar para cile. Che- cadahum pertcndiaparafi mefmo,

gado o Bifpo ao;s difcordes , tra- & havenio muytos ,que fe oíTere-

touascoufas de modo,q fe conciu- ciaõ por medianeyrosdi paz , nua-

hioa paz com juramentos de parte caovaíTalIo a quiz fazer com Ei-

â parte. Mas hum deites bandos vc. Rey ,nfrn defpedir a gente de gucr-

doo outro quieto cosn os novos ra, fcnaópor meyo de Saõ iVlala-»

concertos, detcrcninou de dar ío- chias, que íazen Jo-fc fiador do»

bre clle ,U dcsbaracailo , ícm vale- contratos , poz fim a fuás diícor**

rem rogos do Bifpo , nem o nome dias •, n^as ElRcy ,quc naô perdia o
ck Sao MaUchâiíi^^ amor fik ícaniOicnco da rtibcUiió paífada,

tanto
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tanto que vio o feu contrario fcgu- to fua vinda , & as cartas de noíTo

ro, o mandou prender, & lançar Padre Saô Bernardo, como coufa

cm ferros , com animo de l he tirar a chegada do Ceo , naô fe fartando

vida, ou o ter cm quanto lhe duraf- de as ler huma,& muytas vezes, ôc

íc mettido cm prizaô. Acudirão os de perguntar aos Keligicfos por

parentes,& amigos do prezo a Saô fua faude : & vendo )à prefente o

Malachias » & elle a ElRcy ,
quey- que defejàra , tratou logo de rcdu«

xando-feda nódoa que punha cm ziro Mofteyro Benchorenfe â rc-

fua palavra Real, & do mal que a eU formação de Ciíler. E para cxcm-

le fazia em o aceytar por fiador da pio dos mais foy elle o primcyro

paz , que determinava quebrar caõ que vcftio o habito,& profeíTou os

cedo 5 mas por mais inftancia que ÉílatucosdanovaRcligiaó,aqual

fez > naô pode acabar com elle, que brevemente fc cttenueo por toda a

feabrandaíTe, para conceder líber- Ilha, fundando-fe granJes Abba-

dade a feu contrario. E vendo o dias, de que hoje duraómuytas.

Santo fua dureza, prometteo de poílo que os hereges tcnhaò dcf-

naó comer, nem beber, elle, & truidas muy tas mais. Era tanto

fcus discípulos , até naõ fcr fivre o o contentamento de S. Malachias ,

fidalgo prezo; & mettendo-fe em vendo como íeus diícipulos hiàó

huma Igreja aquelle dia, & noytc aproveytando na difcipíma rcgu«

feguinte, pcrfeverou em oraçaó lar,&imtandoa mod íiia, & re.

com tal fruto , que ElRey perdco a colhimento , que vira nos de Cia.

viíla dos olhos,& conhecendo com raval, que todos feusfentidos oc-

a tribulação o mal que fizera, fc cupavacm os animar^ & iniiruic

vcyolançar aos pés de Saõ Mala» no qconvinha^& querendo accom-
chias , pedindo perdaô de fuás cul- modar os edifícios do Convento
pas; & reconiil;ando-fe c( mo Se- com a firmeza dos moradores dtl-

nhor, que tinha prezo, cobrou a le, determinou fundar a Igreja do
viíla perdida , & ficou devotiílimo Moíleyro Benchorenfe de pet^ra ,

doSanto, tendc-odahi cm diante &cal,comovira em França, t*4Jfa.

por coufa Divina. lia, dado que cm Hybcrn/afoífc

novidade nunca antes viOa , por

ferem os edifícios todos feytos de
CAPITULO XXVI. madeyra.E achando que íeria mais

cuíloía,doquefuasíoryaspodiaõ

Emque feprofegue a relação dos mi- íuprir, andou pcnfarivo alguns

*i lâgres de òao Malachias , & co- dias , até que em hum lhe moílrou

n:mo to-mou o habito de Cifter , o* Deos quanto fe ferví^'i do que tinha

v^das mais coufas que pajjou até fe determinado, porque vindo de íó»

tornar para França, ra , vio o Templo fundado de pe»

,ç dra lavrada , do tamanho, & obra

-"A NdandoSaó Malachias nef- que depois teve; /y tomando com

j[\ tas fantas occupaçoeos,che- ilio animo , & confiança , começou
gàraóde Claraval os companhey. a fundar a Igreja, naõ ftm grande

ros, qdeyxára para ferem inílruí- admiração dos que viaô aquella

dosnos coítumes, & doutrina de novidade, & indignação de hum
noíío Padre Saò Bernardo, & troa. homem nobre, (quanto ao mundo)
xeraôcomíigo outros muytos Re- o qual tivera como em prazo os
ligioíos para algúas Abbadias q ha- bens do MoftevTo,& levado de fua

Viâ cm Hyberma. FeiiejouoSan. maldade ^ tioha muy pouca devo <

<J'i:^íl çaõ
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çaôaSaóM-IachiaSj&afcusMon. dado por Dcos ; & lançandolhc o
gcs^dctrahindodelles^ onde quer hab to ic M nge^ íoy ao diante

que Ic achava: & íe antes o fazia, grandifliuo zelador da honra de
niuyto maíS , qumdo foube da fa

•

Deos > & ^ivcono habito de Coa-
brica começada. Para impcdimen- verfomuycos annos no Mjíleyro
to da qual íoy hum filho fcu com Suricnfe, que he da Ordem de Cif-

inuycos amidos , & criados , onde ter.

oSantoeíhva, & o tratou mal de Além dcfta obra , cmqueoSan*
palavras, chamandolhc temerário, to moílrou ter cfpirito profético

,

òcinfcníato^porcomcçarobra^que fc lhe vio outro dia celebrando
naô podia cvar ao fim. t\o qual o MiíTa

, porque pondoos olhos no
Sant reípondco, que a obra naò fi- Diácono , que lhe miniítrava , co-

caria por acabar, como fua pouca nhccco na!) ter a confciencia taõ
fé lhe rcprcfentava , mas que naô pura;, como convinha, &cha.iian«

feria elle dos que a vííTííti acabada

,

do-o de parte, lhe perguntou o que
porque primeyrofe lhe acabaria a tinha contra Deos. Nada que me
Vida, ( como cm eíFeyto íuccedeo ) lembre, ( lhe tornou o Diácono

)
porque aquelleannomorreo dey- íenaô huma illufaó do Demónio,
xando ao pay tanta laítima, que queeftanoytc fenti, fem niíToter

diante do Conde de Ulidia oulou mais culpa, que náo ter depois de
accufar ao Santo de faltas, que náo acordado a contrição devida. Re*
cabiãoem fua pcíloa. Ê dado que íe prchendeo-o oSãtoporíeiíãoabf.
elle callaíTc, como verdadcyroimi- ter da adminiílração de fuás or»
tador da paciência de Jefu Chrifto, dcns, & o admocítou para o diante

o próprio Senhor refpondeo por do que havia de fazer em fcmelhan-

clle, demaneyra, que otriítaar- tes caíos. Eftando São Malachías

rcbatado do Demónio, fe lançava celebrando outra vez , fe vio íobre

no fogo,& o acabara, íe Sá ) Mala» fua cabeça huma pomba branquif-

chias nlo fora chamado, & com íima, de cujo refplandor a Igreja fi •

lua oração lhe alcançara melhoria, cou tão clara, comofe tivcraoSol
dado que ficaíTe com rcliquias de dentro cm fi , & o Diácono que o
feuraal paraqucnodircurfodavi- ajudava admirado, &cheyodcte-
da foííc purgando fua grande mal- mor fc lanpou em terra , fem oufar

dadc. Paliando o Sanco por huma de levantar os olhos a tão ícberana

Cidade, entre outra gente , que vifaõ. E acaba io o Sacrifício lhe

concorreo , foy hum mancebo, mandou o Santo com graves cenfu-

grande feu devoto por fama, o qual ras , que cm nenhum modo deícii

«

para ficar mais a feugofto, fefubio briííe a viTaõ, em quanto elle vivef-

fobre hum penedo, & pondo São feno mundo. Outra vez eftava o
Malahias os olhos nellc, lhe foy Santo ni Cidade de ArJinacha
revelado fua grande fé,& devoção, com ou ro Bifpo de fanta vida : &
Calloufe por então, & foyfe a pou- levantandc-fe de noyte, foy vintar

far a cafa do Bifpo, onde dahi a três o cemcterio de São Patrício , onde
dias foy o moço vero Santo levan. ha muytas íepulturas, & Altares

do hum hcmcm nobre por inter* de Santos, hum dos quacs come»
ccíTor, prTqueo aceytaííe no nu- çou fubitamcntc a arder em cha-

mero de fcus difcipulos: ao qual mas de fogo grandiííimas á viíia

São Malachias refpondeo, que não do Santo , & dos mais que comcU
linha nccefiidade de mcdianeyros lehiâo: & admirando-fc todos da
at^uclle, que lhe edava já encomcno novidade do eafo > São Malachias

^
"

fc
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fe apartou dcllcs, & mcttcndo-íc cilio de todos os Prelados i & lhe

nomcyo do fogo, abraçou o Al- propoza falta ^ que tinhaóos Ar.

tar , òc cfttvc daquclle modo quafí ccbifpos de Irlanda fem o Pallio ,&
huma hora , fem nenhum dos ou a commodidade que havia para o
trosfabcro que fazia dentro, nem alcançardcEagcnio,qucera Moa*,

o alcançar de viíta ; mas o que íc gedc fcu próprio habito , & difci»í

entende, he , que tevealli alguma pulo de feu particular amigo Sa5

vifaô admirável com que daquellc Bernardo; & a todos parcccomuy

dia em diante fe lhe conhecerão no- juíioo negocio, com tanto, que

vos cxccíTos de amor Divino, muy naj foffe cllc o procurador , que

aventajados dos paíTados. Pergun- foíTe ver-fc com o Pont.fice , porq

tandolhe huma vez onde havia le naô atreviaõ ao devxar ir taò

dcefcolher o lugar de fcu enterra» comprida jornaJa , & ficar na liha

mento , diííe que havendo de ficar deíamparadosdefuapreicnça.Mas

cm Hybcrnia , folgaria de fcren- tanto lhe facihtou o Santo abre*

terrado junto a Saó Pairicio; & vidadedocaminho,poreíhroPa-

permittindo Deos que foíTc tora pa em França, que ao fimlhchoa-

delia , íó em Claraval tinha deícjos vcraô de dar lugar a que íizeífe fej

de deícanfar, aguardando com os goílo.

Santos que allijaziaõ o ultimo dia Pariio fe o Santo acabado o
do juizu. E perguntandolhe mais

,

Concilio^levando comíigo muytos
que dia cfcolheria para feutraníi- difcipulos, a quem o amor naô per-

to, rcfpondeo, que havcndolhc de mittia ficarem fem clie; & quando
dar eíTa efcolha , acey taria morrer fe houve de embarcar hum dclles ,

no dia que a Igreja celebra o anni* chamado Catholico , que era muy
veríariopor todos os fieis dcfun» doe te de gotta coral,& dava com
tos. E cu iilo íodedefcjo, oupro- fcusaccidcntes muy to trabalho aos

íecia, ambas eflasccufasfucccdè* Rcligioíos, que tmhaõ cuydado
raôdomodo que as diífcra. Sou- dcile, fe lhe começou a queyxa?
be-íe nefle mcyo tempo em Mybcr. com lagrimas de íua partida , & do
nia amorte do Papainnocencio II. trabalho, em que o dcyxava com
com a qual le afflj^io muyto Saô aquci a importuna doença • ao qual

Maíachias, afiim pela perda com- SaòMabchiasfez o (iial da Cruz
mtsmda Chriltandade, como por no peyro, prom-ttcndolhe, que
lhe tcrpromctndo os Palliospa- are fuatornadanaõ padeceria mais

ra os dous Metropolitanos, os tal enfermidade: & como o Santo

quaes temia lhe fcriaó mais traba- naõ tornou mais a Hybernia, nem
Ihoíos de alcançar do novo Ponti- a ellc lhe vcyo até o fim da vida.

ficc, quclhcfuccedaTej pcrèmfa- Ao tempo de fe embarcar lhe peJi»

bjndo como entrara na dignidade raó deus difcipulos fcus hum
Eugénio tcrce^rojdifcipulo de nof» dom, tomandolfss primeyro pa'a-

lo Padre Saô Bernardo, & Monge vradconaõnegar, íendolhepoífi.

de Claraval , cobrando rova con- vel, & íoy, que lhes promettcífe de
fiança determinou paífar a Fran- tornar outra vez a Hybernia faõ,

çaacratarcomella dia pertcnía^

,

&falvo, porque fabiao muy bem,
porque foy avifado , que era vindo que fe o chcgaíFe a prometter , n^kô

de Roma , & eíhva na Cidade de haveria falta na obr<u Affligio-íe o
Leaõ tratado comElR y Luisne- Santo muyto do q lhe pcdiaó, mas
gocios importantes, & muy vaga* pelos naólaftimar a elles , houve
roios. Ajuntou para eiic/im Con. de íoltar palavra de tornar outra

A vez



vez a tomar porto naquclla liha, vai, & ver ícu intimo amigo S.Bcr.
da maneyra que clles diziaõ: & nardo , Ôc aquella Congregação de
mettcndo-fc na nao com aííás trif. Santos , cuja companhia tamo dc«

teza da palavra que dera, íhcacu- fejava. Nem foy menor alvoroço

dio o Senhor com bom rcme-Jio, cm todos, fabendo de fua vinda ^

porque tendo navegado alguns porqucncnhumhaviíde quemnaí
dias, tornou a nao a arribar com foíTe amado cxceífivamcnte. Dcf*
vento contrario, por onde fahio canfou aqui quatro, ou cinco dias,

cm terra, & dormio huma noycc todos os quacsgalhva prati- ando
cm certa Igreja fua,& no outro dia com noíTo Padre Saò Bernardo em
íc tornou a fazerá vela, & tomou coufasfublimes, &dequcosim*
com profpcra navegação porto em pcrfcycos alcadçaómuypouçò. B
Ffcocia, onde deyxouhuoiaAb- chegando o dia de Saó Lucas Euan^

badía de Religiorosde Ciitcr com geliíh , acabando de dizer MiíTaj

íeu Abbadcjôc mais OrBciacs ,quc lhe íobrcvcyo huma febre ao parc-

Jcvavacomíigo de Hybernia para ccr pouco pcrigofa, masnocfley*

cfte fim, & lhe houve ficioconvc- to, mortal ;&: como os Re^igiofos

fiiente cm hum lugar chamado La* afflidos de fua doença andaíTcm

goverdc , & daqui fc foy vifitar EU muyíolicitos na cura delia , lhes

Rcy David feu grande amigo, com diííeo Santo, q aceytava aquellcs

quem eftev poucos dias, por ter remédios, mais par.i merecimento

defcjo de chegar a França, antes de quem lhos íezía, que por cnten-»

que o Papa íc partiíTe para Itaiia. E der fcrcmlhc de algum proveyto.

chegando ao Convento Qt2,\*i Quizcráó os Monges , que com
Curgcníe, queheds Cónegos Re* clictinhaò vindo , darlhc anisno,

grantes , Ihetrcuxeraó huma mu» com dizerem, que a enfermidade

Iher enferma de hum cancro , que naó era mortal , & tirar-fe de du-

Ihe tinha fiftulados os pcytos , & vida com o que lhes rcfpondcíTc;

riaó aguardava mais que a morte. aosquaesSaõ Miiachias dcfenga»

Mas lavando-fc com huma pouca nou,(jueaqueIleaano havia de paf-

de agua, que Szò Malachias ben- far da vida, & que odia eivava jà

zeo, fe achou fãa no dia íeguinte. muy chegado : accrcfcencando a ef*»

Daqui fepartio para tomar cmbar. tas outras palavras de confolaçaô,

caçaôemal-;umportodemar, mas para diminuir fua dor, que nas

naô lhe foypoíhvcl, porque EIRey apparencias de íóra le dcyxavaó

de Inglaterra cftava pouco fatis. veros extremos que fentiaõ den.

feyto do Papa Eugénio íobrecer- tro.Pcdio depois dilto a Santa Un»
tascoufasinjuftas,quclhep"dia, çaô: & indo-fc preparar o Con.
&o Papa naó quiz conceder, & vento para ha trazerem cem a ío«

poreíta caufa naõ pcrmittioa ne- lemnidade devida, alim àqucllc

nhum Biípo Inglez paííar a França, Santo Sacramento , como a peíToa

nem a Saò Malachias j vingando de tanta authoridade ; quando cU
nifto o que naó tinha matéria de lefentio que vinha, fc levantou do
vingança. E neíia detença acabou o ley to,cm que jazia, 8t defcendo por

Papa de íe partir para Itália, Ôcche- íimcfmodehumacameradc (obra»

gara Roma. E como efta nova foy doondecíhvaapofentado,feveyo
labida, deyxou o Inglez paíTar o aofotaõ, &alli rtccbeoa Extrema

Santo para França, pela qual cami- Unçaó, nâõ confentindo que os

nhava com fummo alvoroço , naó Santos Óleo» o foíTem bufcar a elle-

vendo a hora de entrar cm Ciara. Depois íe tornou períi mcímo ao

Icyto
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Icyto taõ alegre no rofto,& ao pare- que ha da commemoraçaõ dos dcá

ccr taõ bem difpofto , como femprc funtos. >

coftumava. Chegou a folcmnidadc __^ '^

dos Santos , & o ponto de fua par

tida , & comcçaado jà de anoyte- CAPITULO XX VII.

ccr, lhe fobrcveyo hum fuor gran-

diílimo , & a febre fe poz cm ter • Como noffo Padre Soo Bernardofez
mos de moftrar o que feus difcipu • as exéquias de Sao Malachias

, ^
los naô podiaô acabar de crer. de muytas vifoenSfCm queappare»

Ajuntou-fe o Convento todo, fcn* cerao ambos depois de ferem fale»

tindo cada qual mayto a perda da eidos»

varaó taô fanto. E vendo-os cllc

jútos eom fiimmo contentamento, "JJ Artido defta miferavrcl vida o
lhes diíTe : Chegaíc , Padres meus, J7 gferioío Pontífice Saõ Mala-
o ponto de minNa partida , & por chias para o eterno dcfcanço devi-

fcrnò lugar que tanto dcíejey, par. do a fuás obras maravilhofas , o
tocomgranie confolaçaò. Tende amortalharão ( como clle pedira

lembrança de mim, que fendome li. vivendo ) no habito, & cogula de
cito , naó a perderey de vós. Amsy noflo Padre Saô Bernardo , guar-

na vida a meu Deos, & a vós quaa- dando nifto as moftras do amor,
to fepermittia , & comotenho fé, que fetiveraó vivendo, & ocfty-

que nunca feacabao amor,&ahu. lodaOrdemdeCiftcr, cujo Mon-
ma fé conftante nada he impoífi ge fora. Sobre o habito lhe veíhrao

vcl , par fem duvida tenho , qus huma capa de íeda , & lhe puzeraõ

com a vida fc naó acabara eíla asmais míignias de Arccbifpo. E
uniaô, que fez acari Jade. Depois fobreoshombros de féis Abbadcs
levantando as máos,& os olhos ao foy levado à Igreja , & poíto no
Ceo, rogou a Deos por todos os meyodoCoro, onde deu faude a

prefentesjôc pelos que deyxára em hum moço, que tinha hum braço

Hybernia , & lançando a ben^aóa tolhido, í6 com o tocar no de Saõ

cada hum cm particular s lhe man« Malachias. Naôquiz noíTo Padre

dou, que defcaníaíTcn , porque Saõ Bernardo, pofto que eílavacn-

aindanaò era tempo de partir; 5c fermo , que outrem ninguém cclc-

perto da meya noyte tomara 5 a braíTe as exéquias de fcu grande

chamar o Cowento, por ertaro ami^o, mas elle por fua própria

Santo a ponto de dar oefpirito. peífja íhasquiz fazer, & cantando

Vcyo noílb P^drc S.Bernardo com a Miíía de prcfence defunto , como
todo o Convento , & muycos Ab« he coftumc da Ordem , lhe revelou

bades da Ordem, que vicraô ao Deo-; a gloria de S. Malachias por

enterramento, chamados da fama modo que c!le nunca quizdeíco»

de fua enfermidade, no meyodos bnr a ningucm.Ercndo-fc cantado

quaes deu aquella alma íantiíifima a Miíla ordinária de /^? 7»/^^, qui-

nas mios de ícuCreadir,com tãto dovcyoàColieíítA, que fedizno
rcpouíOíôc quietação, q mais pare- no fim da MiíTa, havendo de cantar

ciaíomnOjqmorte, aquelheabrio aque fcdiz commummentc, yf^-

o caminho da vida. Foy fua morte folve. Domine ^ âííimam famnltíni,

cm 2. de Novembro do annodc noíTo Padre Saõ Bernardo a dey-
noíTa Rcdempçaô de 1 14S. dado xou de dizer, & cantou outra, que
que fua fefta íc celebra aos f. do fc coftuma dizer nas feitas dos
próprio mcz , pelo inconveniente ConfeíTorcs Pontifices, que he,

Deus,
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Véus ,

qtft Befdum Mdachiam Pon* chias com os olhos no Coro , efta.

ttficem , !!n.jt^iornin tnorum meritis va lançando a bcnçaõaosReligio*
coaíjuajii: írtbue qnafmKus-^ utqui fos, (cm nunca apartar os olhos
preíw[<e mortts ejusfrjia agimus^ vi' dcllcs j & o Santo Àbbade , como
tte qtíOíjue ttnttemur exempla. C\i]i quem tinha cuydado de tudo, ora

íignificaçaó heaíeguinte: Senhor clhava para o Altar, ora para Saãi
Deos , qu2 igualaftes o bemaven- Malachias , & outras vezes para o'

turado Pontífice Saô Malachias Coro.Edeyxando-fecílirdaquel*

aos méritos de voíTos Santos: con- le modo , cm quanto durou hum
ccdeynos , pois celebramos a fefta Pfalmo cantado nas Matinas , dcfo
de ícu preciofo tranfito , imitar os apparecéraô logo, dcyxando ao^'

exemplos de fua vida. Depoisda Santo cheyo de maravilhofaconfo-

Miffa acabada , com notável admi- laçaó j> & alegria cfpirituaU Outra
raçaôdosprefentes, vendo

,
que vez os viraò juntos no dormitorioyi

fcm fer canonizado, lhe cantara naôranto para alegrar a peíToa que.

Colledla, como fe ofora, defeco os vio, como para caíligarnel leal*

rcíTj Padre do Altar, ôcchegan- gunsdcíeyto> dignos de rcprehen.

do-fe aífim veftido como eílava ao íaò, E foy o cafo^ que huii Religio*

fanto corpo , lhe beyjou os pés ;, 5ç fo de Claraval andava cruelmente

mãos com grandiflima reverencia^ atormentado do Demónio , para

& aífim o fizeraó todos os Religio- que deyxalTe o habito , & elle con-

íos,feguindo íeu exemplo. Kíuy- fentindo na perfuafaà diabólica,,

tas peiíbas perguntarão depois a naó aguardava jamais, que occa«i

noíTo Padre Saò Bernardo a cauía íiaôparaopôrcmobra.Ecomohu*
de mudar a Collecla, mas nunca manoyte eítiveíTe lançado naca--

oquizdefcobnr, dizendo, que era ma, bufcando traças para fugi r,^

couía, que lhe tocava a elle em par. Icm fer impedido j adormecendo-^

ticular , por onde a naõ podia com. com tal cuydado , vio fubitamcnte

municar a ninguém ; masbemfc a noíTo Padre S. Bernardo em com •

dcyxavaver, que feria alguma fu* pmhia de Saô Malachias , vir paf-

blime revelação , que por evitar feando pelo dormitório ,& lançan-

vangloria > naó queria declarar. E do a benção a cada Religioío per íí,

naõ íó houve clic amor entre os aquando chegarão ao feulèyto.

Santos , cm quanto viverão no mu« diíFe o Santo Arcebifpo : Naõ hci

do, mas depois da morte de am- bem que benzamos aelie m:áo ho*í

bos reconfirmou com mais c vi den» mem, que íem nenhum temor de

tesfinaes, moítrando-feemalgúas Deos oufa foltar o penfamento a

vifoens taócompanheyros na glo- maldades , & oíFenfas de fua pro#i

ria jcomo o foraõ na vida, em par- priaconfciencia, & tem já confcni^

ticular huma vez, que em dia dos tido com o Demónio pira íe tor^

defuntos, que he o próprio, em naraomundoo maisdcpre{ra,quc*

que o Santo paíTou delta v ida , ap- tiver occafiaó. -t

pareceo a Saô Guilhelme, Abbade Acabando Saõ Malachias eftas

que fora de S. Albino , noífo Padre palavras , noíTo Padre Saõ Bernar* -

Saõ Bernardo , & S. Malachias af. dofe chegou ao Monge 5 dizendo»

fentados em duas cadeyras junto ao lhe Etu queres fugir do meu Mo.
Altar mòr;,vclfidos ambos em Pon- íicyro,fema entar^qucem nenhu-

tifical ,com Mitras , & Bagos , ex- ma p.>rre podes tugir das mios de

ceptoorochete, que faltava aN. Deos? pois creme, que para dam

•

Padre Saô Bernardo. E Saõ Mala. no, & deívcntura tua confentifte

Vu em
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em tal pcnfamento^porq a vexação dacama, em que cílava^ âfua fe-;

te dará enicndimcnio para íabercs pultura , onde fez oração com la-

quam gravcniertc peccafíe. E ]á grimas, & affcdo entranhaVel j òc

que por teme r de Dcos não quizc fcndojá tarde , qu^zera viíitar a íc*

ftc torrar ícbrc ti, nem emendar pultura de Saõ Malachias, íc lhe

teu perverío coração >
por vexação não forão á maõ es Rcligioios que

de pancadas fe te irá da vontade o levavaô , temendo , que cem
eíTc appetitc de fcr fugitivo. Dito aquelle movimento lhe eípiraííc

iílo, le chegou a elle, & ihe deu cora nas mãos , tornando elle a feu Icy

.

o cajado que trazia nas mãos hum to cheyo de confiança de alcançar a

ix)m numero de pancadas , dizen faude que eípcrava. E cominuan»

dolhe í que alli tinha os gagcs de do cm fe encomendar a ncíTo Padre

feudefatinO;,& que íe pedia partir Saõ Bernardo , ouvio huma vóz
livremente íc pudeíTe. Mas elle íe contra a meya noytc , que lhe diífe:

achou tal, quando teríou cm íi, Abòade confia cm Deos, porque

com ocorpocheyo demagoas, & fem duvida és faô de huma de tuas

tão pizado, que dalii o kváraõ pa • enfermidades \ & fe queres conva-

raa hnftrmana cm braços de Reli- lecer da outra , vifita as relíquias

giofos , fem elle fe poder miOver ; & de São Malachias , que elle te dará

depois que as dores quietarão ai- remédio como defejas. Ouvindo
gum pouco, mandou chamar o clleefiaadmocílação fobre huma*
rhor , & lhe confcííou fua cuípa,& na,pedio cm amanhecendo aos Rc-^

o modo da vifaô , com tudo o mais ligiofos, que o kvaíícm à fepultu-

que fuccedéra , de que ficou admi > ra do Santo , pois Dcos cia fervido

radoj&dandolhc penitencia con- de o fazerem tudo companheyro
forme ao rigor do peccado, o ab- de São Bernardo. Levado elle ao

folvco, & oMongeemendadoáíua lugar que deíejava,& fazendofua
cufta permancceo na Religião o ref. oração na fcpultura do Santo , fe

tante de fua vida, fem penfamientos tornou para feu apofcnto , ôc dahi

de fugir, por não cahir outra vez para Inglaterra,onde vivcoem fcr-

nas mãos de ncíTo Padre Saò Ber« viço de Deos por largo diícurío

nardo,^ j » v de annos.

PoiroQS dias depois fuccedeo vi. Treze anncs havia , que noíTo

rem osAbbadcs de diverfas par. Padre Sáo Bernardo paííâra dcíia

tesdojòiurido ao Capitulo geral, vida, quando fuccedeo outra vifaõ

que fe havia de celebrar em Cifler, mara vilhofa , em que teve lugar ícu

cntrcos quaesveyohumdelngla» grande amigo São Malachias, da«

terra,que tinha duas enfermidades do que Frcy Gonçalo da Silva o
crucis, comoeraô febre ordin ria, raônomee quando refere cita ma-"

&p curiz,conítrangidodas quaes ravilha.Foy poiso cafo, que rey*

íedeyxou ficar em Claraval. Eco- nando cm Jerufalcm Álmeriquc
mo íe ícntiíle enfraquecer cada ho. VI. cm ordem dos que governarão
ra mais, chegou a defconfiar da vi* aquelle Reyno, que começcu a go-
da, com grande fentimento de fe vcrnar no annodeChriffo iií6,
ver acabar em terra eíiranha , & Sarracon Principe dos Turcos vc'
deyxar Icus filhos , & fubditos em yo c-om grande Exercito febre a
tao grande tribulação ,&defâmpa. Cidade àe Alexandria do Egypto,
ro. Mas confiado na mifericordia para íc fazer fcnhor delia. E como
de Ocos, & nos méritos denoífo naquelle tempo os Mouros defta
Fâdrc Saò Bernardo, íc fez levar Cidade cífavaò de paz com AU

mcriquej
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mcriquc,&lhc pagavaô parcas, Pcrguntoulhc EiRcy com gran.
o mandarão folicicar por loccor-* de veneração quem craó. E como
ro , o qual cUe lhes deu com muyta o Santo lhe rcípondeo que eri Sa6
brevidade > tanto por naõdcfampa- Bernardo Abbadc de Cbraval, &
rar fcusvaítallos, como por foc« o outro São Malachias Arcebllpo
correr íuas próprias terras, que dcHybernia, ElRcy com muytas
ficavaõ íujey tas a grandes damnos

,

lagrimas lhe confeíTava fuás culpas,

tendo taò perto de íi fcmelhantes pedindolhc abfolvição delias , &
adverfarios. & partido com o Mcf- íavor para com Deos , porque naô
tre, & Cavalleyros Templários, foíTe desbaratado dos inimigos de
cujo principio jà contamos,& com fua fé. Acabado ifto , lhe parecia

os do Hofpital de Saô João , que qucnoíTo Padre Sa6 Bernardo com
chamamos Malthezcs, fe partio luas próprias mãos lhe tirava do
na volta do Egypto , onde paíTou o pcícoço a Cruz do Santo Lenho ,

rio Nilo por huma ponte comporta & o bsnzia com ella três vezes, ái^,

de barcos encadeados, na qual de y- zendo, que tiveíTe confiança em
xou guarnição de gente de armas j Jafu Chriílo, porque na virtude

porque os inimigos fe naõ apode- daquella reliquia feria livre naba*
raílem delia , ou lha desbarataífcm talha do mayor perigo , que nunca
depois deilc paífado. E feguindo tivera, & alcançaria gloriofa vito

•

cõoreftantcdo Exercito o alcance riadcfeusadveríarios.Depoisdif-

dos bárbaros, que lhe hiaõdcyxan tofingioo Santo, que fe queria ic

do o campo, inflou tanto em os levando a Cruz comíigo, mas Al*
perleguir,que afrontado Sarracon, merique lhe pegava no habito , di<;

& os íeus de verem quam pouca zendo, que cm nenhum modo o
gente lhes hia dando caça,mandou deyxariair, fe lhe não deyxavaa
fazer alto aos da íua vanguarda , & Cruz : ao qual refpondeo o Santo

:

viraras bandcyras contra ElKey 0'Rcy deyxame ir, não medete-
Almerique , a quem chegou tarde nhãs , que tenho outros filhos para

o arrependimento de fer mais ou* ir benzer com eílc ílnal da Cruz*
fado, do que convinha a quem tra- Ncfte ponto acordou ElRey con*
zia taõ pequenas forças. Affentà- tentiífimo da vifaô , & de achar fua

raõ os dous Capitaens feus cam - reliquia ao pefcoço ;& vendo que a
pos muy pertohum do outro, com manhãa começava de romper,
determinação de provarem o rigor mandou aos feus que comeíTem,
da ventura na manhãa fegaintc. E por não desfalecerem no meyo da
lançando-fe ElRey na cama cerca^ peleja ; & foltandoas bandcyras ao
do de mil penfamentos trabalho

•

vento, ordenou fua gente em três

ííílimos j em começando a dormir batalhas , na ultima das quaes hia o
lhe appareceonoíTo Padre S. Ber- pendaô Real acompanhado dos
nardo, acompanhado de feu amigo Cavalleyros doTempIo,& dos de
Saô Malachias, óc chegando íe a Saójoaõ* Epoíloque em numero
ElRey , o começou de reprchender foíTem deíiguaes os Exércitos, por
afperrimamente de alguns pecca* íerem os Turcos feis vezes mais
dos, £c negligencias, que commet- que os Catholicos, acometerão
tia no governo de feu povo, &di- todavia com tal animo,que o csfor-

zendo, que não era digno de tra- ço dos poucos excedia a multida5

zercomngohúaCruzdo S.Lcnho, dos contrários* EIRcy por fua maõ
que ordinariamente punha ao pel- fazia extremos cm armas , & leva-

coço,quando entrava nas batalhas, do do ardor , & cólera^ fcmettco

Vu ij tanto
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tanto pelos inimigos , que os fcus Salvação entregou a Cruz, que he

o perderão de vifta , 6c ellc depois pequena , de cor parda , & muyco

de ter algumas lanças quebradas, eícura com os remates de prata,

& o braço canfado de matar Tur- guarnecida com certo lavor , &: ío-

cos , fenrindo o cavallo cantado, fe bredourada , & com ella hum jura-

retirouahummontcpequeno,quc mento publico, no qual contava

vio no mcyo dos inimigos defoc- miudamente todas as coufas refc-

cupado de gente. Efe alguma pe- ridas;& mandou dinheyro para cm

qucnacfpcrança tinha depodercf- França fe fazer a alampada, que

capar das máos dos contrarios,era promettéra aS. Malai;hias, como

por naô fer conhecido delles , por cm eíFcyto fe fez , & eíieve muy to

quem era. Mas todavia começarão tempo pendurada diante de feu fc-

cm o vendo de recrefcer tantos ini. pulchro. Outras muytas viíoens

migos lobre elle , que fe vio a pon- admiráveis , & milagres íingularií-

to de morte -, & lembrado da vifaó fimos , obrou o Senhor pelos mcre-

paíTada, cm que noíTo Pidre Saõ cimentos deftegloriofo Pontífice,

Bernardo lhe promettéra vito^, que dcyxo de contar por nào ha*

ria, & íalvaçaô daquelle perigo, ver noticia authentica delles,quJ

fez voto a Deos , & ao Santo, que fe requere cm matérias ícmclhaní

livrando-o daquella afronta maa« tes.

daria a Cruz do Lenho a Claraval,
[

& huma alampada de prata ao fe-

pulchro de São Malac^iias ; & no CAPITULO XXVIII.
próprio momento chegarão trinta

Cavalleyros dos feus , que conhc- Da vida de Santo Eugénio Pontifii

cendo-o de longe , & vendoo pc« ce Romano , como tomou o habito

rigo cm que eílava, romperão à em Claraval ^
á* foy promovida

força de braço por meyo dos inimi- ao Summo Pontificadoí ^ acabou

gos, & lhe acudirão a muy bom avidafantijirnamente,

tempo , porque pelejando animo
famente,defviàrão aos Turcos deU A^ Orno a fama de noíTo Padre ^""P''^

'

Rey,& os converterão contra fi.E ^^Sa5 Bernardo, & os mila- ijfFXs!i

fobrevindo depois quinze Cavai- grés que Deos por ellc fazia,foííem i^iatina de

leyros Templários, fizerâo taes táocelebres no mundo, & a vida
t^Hcfu^iã

maravilhas em armas, que ao fim li' dos Rcligiofos de Claraval tiJa Eu^en.

vràrão a ÊlRey daquelíe perigo. E mais por cfpanto , que por obra de Autoams

ajuntandofe com o reftante do Ex- gente humana , havia muy tos que dèwt^Pót.

crcito, de tal modo apertarão com porvercoufa taô rara, vinhaòde lihcícasi.

osadvcrlarios , que os arrancarão propoíitovcraquellefagradoCon- y^?-^h

do campo, & ftguirão o alcance vento j & outros, que defcjando ^tmiiius]

algumas Icgoas, cobrando ricos tcrccrtaa falvaçãodcfuaalma pe- 'ib.5.

defpojos; tudo por virtude da San. dião o habito de Monges ,& íe aju- lonT^X
ta Cruz, &por meyo do voto que tavão ao numero daqucllcsqueti- iiscap.54,

fez ao Senhor , de a dar ao Moíicy- nhão por Anjos na vida, Sc conver-
^""f^^fj,

rode Claraval por amor de feu fer- íaçaó. E do numero deites foy ibidem,

&

vo Saô Bernardo.Tornando ElRey Bernardo , natural de Monte Mag. mui"»!'!*

ajerufalemcom taõgloriofa vito» no, que he naTofcana, filho de
na , contou publicsmente a vifaó, pays pobres , mas bem nafcidos 3 o
&tudoomaisquepaírára: &aD. qual fby de pequeno, dado ao cftu-

Bicardo Abbadc do Moftcyro da (iodaslctras,S4aprovcytounellas

tanto.
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tanro,c]Ucveyo a ícr Vigário geral cio a 11. de Março do anno de
doBiípo dcPifa,roqualcfficioíe 1

1
4.5". (como quer Ilhcfcas, ) Ôc

moítrou de grande pezo ,& enten. ajuntando-fc os Cardeaes em coii

.

cimciito, & muyto mais cm faber clavi, fem nunca fc poderem con

.

dcyxarcíiadjgiíídadc, que jà ti- formar na cleyção, por ferem os
Ilha, & IP. uy tas outras, qucefpe- votos muydivcrfos, ocas opiniões

rava, por ganhar a companhia de dos Eieytores muy encontradas,

noíTo Padre Saõ Bernardo,& tomar tiveraõ os mais dcllcs revelação do
o habito no fcu MoíleyrodeCIa. Cco^queclegcíTcm a Fr. Bernardo
rava! , onde vivco muytos dias em Abbade de Santo Anaftaíio. E co»

grande cbfcrvancia , dando de íi mo no dia ícguintc communicaf-
táobomcxcmpio, que aílim como fem huns com outros a vifaò, Ô? fe

imitava o Santo Abbade no nome

,

achaíTem nella conformes^conclui»

o debuxava muyto aonatural em rão, que crabcmnaôdifcreparem
fuavida, & colíumes. E taófoli- da vontade Divina, & aíSm foy

da achou noíTo Padre S. Bernardo cleytoo Santo Abbade em Summo
lua virtude, que mandandolhe o Pontífice, 6c legitimo fucccíTor de
Papa Innoccncio II. pedir hum Saó Pedro.

Convento de Monges para o Mof- Andava cntaô a Cidade de Roí
tcyro de Santc Anallafio, que fun. ma mettida em tcrribiliflimas dif«

dàra cm Roma j havendo em Ciara» feníoens, porque o povo queria

vai muytos Religiofos mais anti- eleger Senadores , que o governaf-

gos no habito, & de mayor cxpe- femafeumodo. E os Papas com3
ricncia nas coufas da Ordem, íó a Senhores abfolutos no elpiritual,

cUe cfcolhco por Abbadc;& o man* 6c temporal de Roma , naò admit-
dou para fobrefcrito, em que os tiaô terem fcusvaíTallosauçaõ para

Romanos viíícm a perfeyçáo de to- excluírem feu governorSc affim por
dos os outros, que fícavaó em Frá» morte de Lucio II. fe apoderarão

ça : nem lhe fahio vãa efta eley ção> os Senadores populares ,& feu Pa«
porque de tal modo fe houve na tricio do Capitólio, & dbutros
Corte Romana, aífim no governo lugares fortes da Cidade, para que
dos fubditos,como na modeftia de o Pontifice que de novo foíTe clcy*

íua vida, que o Papa, & Cardeaes tQ,osnaõpudeíIecaftigar. Quan-
o vifitavaô muytas vezes , tendo-o do o Abbade Dom Bernardo fou»

cm reputação de homem íanto, & bedcfuacleyçaõ,&via,queocon-
como tal, 6c a tão douto oconíul- fírangião a receber a Dignidade,
tavão ordinariamente emduvidas paraqueDeos oefcolhéra, dando
de pezo, & negócios de importan- aviío aos Cardeaes, & OíGciâc&
cia , onde fc tinha fempre (cu voto da Rota , fe fahio de noyte da Cu
porjmais fcguro, òc mais conforme dadecomtodv ofilenciopoflivclÔc

comaconfciencia,tinto, qucoPa- fe foy apofcntar no Moílcyrode
pa LucioIi.oquizeratirardaAb- Farfa, que he nos Sabinos, onde
tjadia , & metcllo em negócios da celebrou a folcmnidade de fua co-

Cúria Romana, fcnaõ houvera de roaçaó, na qual (mudando o no.
fua parte taô grande rcíiftencia co» me ) íe chamou Eugénio , & foy o
mohouve, mas fe delta vezefca» icrceyro deflenome, & na ordem
poudelhefercompanheyroriodeí- dos Pontifíces cento & fetenta ôc

pacho dos negócios , não pode evi. trcs,dt pois do Apoítolo S. Pedro.

tar fucccderlhe no Summo Pontifi* Houve em Roma grades inquieta-

cado ) porque falecido o Papa Lu« çgens, quando foubcrão a ida do
Vu iij Papa,
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Papa , & elle Te deu tão bom cobro comaílás perigo da vida, porque
e'ín ajuntar dmheyropôc gente con- lhe hiaõ os Romanos dando caça

tra os r€veis,que tomâraó por par- com fettas, pedras, & outros tiros

tido íujeyrar-fc á fua determina- de arremcíTo. Aqui cfteve alguns

çaó » renunciando cm íuas mãos as dias com perigo de perdera vida,

dignidades mal ufurpadas ; & Eu- porque íc tratava de o virem ccr-

gcnio fatjsfcyto de fcu bom co- car,&deoentraréporforçadear-

mcdimcnto , deu volta para Roma, mas ; como fem duvida fizeraõ , Tc

donde o íahiraó a rcctbcr com grái Eugénio !c nao puzcra em falvo , ôc

dcs moíiras de contentamento , Ôc com traios mudados fc fora á Cida»

de tal modo eftavaó as ruas , & ja. de de Pifa , onde fe creàra , & Icrvir

ncllas armadas de rica tapeçaria^ ra de Vigário gerai, 6c aquieílc-

que naôpodiaôcftar mais, quando ve aguardando pelos Cardeaes,

triunfavaó antigamente os Capi* quelevinhaò poucos , & poucos
tacnsvitcriofos' Etantofoyocx» ter com cllc por caminhos diver-

ceíTo neílc particular ^ que o Papa íos , & vendo fua Corte junta , fc

diíTe para hum Cardeal antigo^que foy por mar a França com tençaõ

hia junto delic: de dar calor á jornada da Terra
Hoje temos noíTa fcfta de Ra • Santa , & animar EIRcy Luis , para

iros , & cedo teremos a ícfla feyra que padaíTe em peíToa' E chegando
da Payxaó. Q^^fi adcvinhando a tomar terra , avifou logo a noíFo

cem cípinto prorttico a mudança

,

Padre Saó Bernardo , para que fe

queo tempo havia de fazer antes vicífcvercom elle a Rcms, onde
de poucos dias , como na verdade ElRey de França o veyo bufcar , &
ícz^ porque Ob Romanos laftima- tratarão alli matérias importantif.

dos de fc verem dcípojados da pof« íimas , aílím da jornada dos Tur*
fc,cmquc viviaô,armára6híiacon» cos , como do foccorro do Papa
juraçaò contra cie , dcterminan- centra os Romanos , para o qual
do prcdeUo,ou reduzillo a termos diíTc ElRey , que dcyxaria ordem
que lhes tornaíTc a conceder a poíTe ao Duque de Clcvcs , & a outros
dcfeusConfulcs, &Patricio:mas fcnhorcsdoReyno.&gentedcar*
naõ pode haver tanto ícgredo na masbaftantc. Cona cítarefo uçaõ
conjuração

, que naõ vitífc a ouvi- fc foraó ao Ducado de Borgonha ,
dos do Papa, a quem a nova alterou onde diz Gcncbrardo , que fe ajun-

fobrcmodo , vendo o pouco reme- tou o Concilio Vcziliacenfe , tío

dio, quelcvavaóascouíasdcRo- qualfe tratou, como ponto pri-

ma , parj fc qu etarem , & loman» meyro , o negocio da jornada de!-

do o confclho de Ghnfto , de fu- Rey , & dos foccorros efpirituaes

,

gir de huma Cidade, quando o per- & tcmporaes , que lhe havia de dar
kí^^HÍTcm nela

, poz em ordem fua o Eílado Eclefiaílico. Partido EI-

partidacomo mayor ícgredo pof- Rey para Jer.ifalcm, mandou Eugc-
íívcl . porém a mcfn)a ailigcncia

,

nio convocar hum Concilio cm
que tile teve cm fabcro que trata- RcmSjparafecondcmnaréashcre-
vaô ícus contrários , tiveraõ clíes íias de Gilbsrto Bifpo de Piiflavia,

cmdcicubriraordcm de fua parti- & ti'outto herege , chamado Eon,
da,& ajuntando-le arrcbatadamcn- ou Henrique , o qual fe fazia filho

te;, deraó íobre o Paço Pontifical de Deos, & de ícus difcipulos,

com tanta fúria, que ao Papa lhe huns chamava Anjos,oufros/\por«

eonvcyo íalvar-íe a unha de cavai, tolos , & tinha mil outros defatí-

lo^ òc mcttcr-íc dentro cm Tibuli nos , todos os quafis noflb Padre S.

K . Bcr-
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Bcrnanio refutou, & convenceo com os de fua creação , & chorava
faciilimaiHcnte. Houve grande de- com clles o bem que perdera cm
lefVja neíle congregar do Conci- perder fua companhia, Ôcdefenga-
Iio, porque como haviaó de vir nando-os do pouco que o mundo
Hiípos de lugares muy diverlos , tem em fi ,

pois cílando cllc no lu,

de força íe haviaó de gaitar mezes gar mais fublímc da terra , o troca-

cm caminhos taô compridos, & pe- ra de boa voncadc com qualquer
los naô gaílar fcm fruto , fe foy o daquelie Gonvcnto-E bem moftra.
Papa vifitaro MoRcyro de Clara- va por obra ferem de coração fuás

vai .ondefecrcàra ,&romàraoha. palavras, porque nunca os traba-

bito de Noviço,& depois que che- lhos que teve, & as perfeguiçocns

gouahum lugar alto, donde pode que padecco foraõbaftantesalhç

defcubrir aquella habitação de tirar aquella quietação, & fuavi»

Santos,vindolhc â memoria aqueU dadc de cfpirito>quc tivera cm Cia»
Ic antigo repoufo^ de que a.Ii go- raval.

2àra , & a quietação d^alma com GaOava grande parte da noytc
que andara fervindo ao Scnhorna- cm contemplação, onde era muy
quelle vallc , vcndo-fe agora pelo favorecido dcDeos com arrebata*

contrario taômcttido em negócios mentos ,& revelaçocns de coufag

do mundo, nunca mais feus olhos futuras , de no meyo das pompas
íoraô enxutos, até chegar ao pateo exfcriorcs,&guardaroupasriquií-

da Igreja , onde jà o Convento pof- fimas , & decentes à Dignidade

,

COem ordem com fua Cruz leva n- dormia entre duas cubertas de bur
tadao citava efperando , 6c noíTo rei branco, fobre as taboas dolcy*

Padre São Bernardo com huma ca» to > & trazia ordinariamente hum
pavcftida, lhe deu abcyjara reli. cilicio muy afpero, íemnúca vcflir

<}uia do Lenho da Cruz, depois da camifadeúnho^ncmpanarnasmais
qual ceremonia o levàraõ com Te aíperezas hum mínimo ponto dos
ÍJeur» laudamus ao Altar mór,indo Eliatutos da Ordem •,& aflim cum-
Eugenio no meyo de todos acom- pria com os olhos dos homens nas

panhando aquelle devoto canto moQ ras exteriores,& nas interio-

cem infinitas lagrimas de devoção, res com os de Deos. Chegado o
&faudade. Dita a Colleda, vtyoo tempo do Concilio fe foy, levando

Convento cm ordem beyjar os pés conrsíigo nolo Padre S. Bernardo,

ao Fontifice , o qual alcvantava a & acabadas as couías dellc com fe?

todos, &abraçando-os com entra- Iiciílimo fucceíTo, em quanto o
nhavcl amor, lhes dava a paz na foccorrodelRey de França cami.

face nhava para Itália, fe foy Eugénio

Acabada eftaprimcyravifta, fc aTíCVcris,ondecor;fagrouaígrc-

recoíheo o Papa , & Cardeaes , & ja dos Santos Martyres Thcbeos,&

os dias que alli fe deteve hia íóá fez Concilio, onde (como diz Tri Trythe-

Noviciaria, & chamando os No. thcmio) íe receberão as obras de
J'-j"*''*

viços,oratodos,ora cada hum per Santa Hildegardc Reh*gi(;fa da Hif^^ífi,

íi , lhes fazia praticas cípirituacs. Ordem de noíío Padre São Bento,

& os admoeílava a fervirem a Deos & AbbadcíTa do Moltcyro de Saó

com cfpiriro afervorado , cerrifi- Roberto , cujo cfpinto , & íobera.

cando-os fer aquelle o melhor tem- na perfeyçaô nofio Padre Saõ Ber«

po, q haviaõdeternodifcuríoda nardo tinha jà conhecido por con.

vida. Praticava familiariflimamen. vcríação ^& experiência ;& lendo

te com os Rcligiofos antigos, U as obras que compoz , alcançando

ncllas



jii . LIF%0 QVA%TO
ncUasa profunda fabcdoria que o Ocos reíiítiraosfoberbns, U dar

;EfpiritoSantocommunicáraa fua graças aus humildes. Por tanto

alma. E como ndie Concilio íc ai. guarday cem hiiíDildadc a graç^,

tercaíTc íobrc a fantidade da ferva que mora cm vós, de tal ma.

de Dcos , & não hltaíTem pcíToas, ncyra , que as coufas que cn

.

a quem pareccííe duvidofa : o Saa- tenderdes em eípirito Ter neccífa •

to Pontífice mandou ao Bifpo de riodizcrem-íc, as digais com pru.

Vcrduno com outros Prelados de dencia^para que mereçais ouvir do
muyto rcfpeyto , que examinada Senhor aqucllas palavras ; Abri
íuacaufareferifícm ao Concilio a voíTa boca^ôt cu a encherey degra»

verdade dos milagres, & perfey» ça. Quanto ao que me dizeis acer.

çaô da Santa. Tornou o Bifpo com ca daquclle lugar, que prcvcniftcs

íufficiente informação,& prova da cm eípirito , faça-fc com nofla Den-

verdadeyra fantidade de Hildegar- çaô , & do Bifpo deíla Dieccíi , de

de, & trouxe hua copia das obras mancyra, quevivais ahicomvoí-

quctinhacompufto, asquaesoPa- las irmãs regularmente, & com to-

pa mandou ler diante dos Padres da a claufura debayxo da Regra de
do Concilio, fendo clle próprio o S. Bento.

que leoa mayor parte dellas,& por Acabado cfte negocio, appro-

confclho de noíTo Padre Saõ Ber- vou o Santo Pontífice a Ordem dos

nardo as approvou , & houve por Templários , admittida já por feus

authenticas, & muy Catholicas,& anteccíTores , & lhe authonzou os
de íua mão cfcreveo huma carta á Eftatutos compoftos por noíío Pa-

Santa, cujo traslado hcofcguin<- dre Saõ Bernardo, 2c deu a Cruz
te. quehaviaõ de trazer no peytocm

Eugénio Bifpo , fervo dos fcr- linaldeCava^laria. Aos Cavalley.

vos de Deos, á noíTa amada filha rosdeS.Joaô deu também Eftatu-

cm o Senhor Hildcgarde , Prelada tos,& nnodo de vida^Ôc lhes aílinou

no Monte de S. Roberto , faudc ,& a Cruz branca de oyto pontas, co*
benção A pofíojica Admiramonos, mohojetrazem. Enaó faltaõAu»

( ó amada filha, ) 5tccmmayorad» thoresquedigaô,que paííouBuI*

miração da que vulgarmente fc Ias para ElRey D.AíFonfo Henri»

pode crer, vendo que Deosemnof- quez, em que lhe confirmava o Ti.

íos tempos moftra taô novos mila- tulo Real , entre os quacs he o Ar-
gres , enchendovos de feu eípirito cebifpo D. Rodrigo em íua Chro-
cm tal modo, que nos dizem* que nicadeHefpan' a, onde o diz da»
vedes, entendeis, & dizeis mnu- riílimamcntc. Maseu a Innocen.

meraveisfegredos.Eiíio ouvimos cio o attr: buo, fundado, na carta q
dcpcíToasdigiias de fé, quecon» puznohvroterccyro, & noBrevc
ícíraõtervosviíto,& ouvido. Mas queallitrasladey taô fuccinto, &

-9f{jTfiT que podemos nós dizer a eíiascou, diminuto, como mo mandarão de
* ' ^^ las, que tendo em noíTa mão a cha- Toledo,

.ifôí^ul vc da fabedoria , cm fórma que po- Daqui partio Innocencio para

demos abrir , & fechar , por ncgli- Roma íem os foccorros delRcy de
gencia, & pouco íaber deyxamos França , porque Ihevieraô Embay-
de fazer outro tanto? Alegramo- xadorcs dos Romanos pedir com
nos pois ncfta particular graça do grande humildade perdão das ciil.

Senhor. AlcgramonoscmvoíTaca- paspaíTadas, òcpromctter, queem
ridade,&vosadmoeftamos

, que nenhum tempo fallariaõ nob Con»
TOS lembreis

, que he condição de íules , nem Patricio , por onde an^

» tes



tcs íc dcícomcdiraô com cHe. E tal rigor,q amado pela fantidade. Deu
foyocontcrítaincntodagente Ro- ordc a fc traduzirem de Grego cm
mana quando íoiiberaò avinda pa- Latim as obras do profundiflimo
cifica de ícuPiíior, que aílim po. Doutor S. Joaô Damafceno, obra
pulares, como nobres, meninos, doutiífima, & de grande utilidade

& mulheres o fahiráô a receber ao para a Igreja Catholica. Procurou,
caminho ,& quando thegáraõ a ter & acabou de cíFcytuar o foccorro

viíla delle, feproftràraôemrerra, da Terra Santa, como dcyxaTios
rogandolhe mil bens , & pedindo, viílo na vida de noíTo Padre S. Ber.
que puzelFe em efquccimento os nardo, para o qual elle deu grande
defacatos commettidos contra fua favor de dmhcyro, & bens eípiri-

peííoa. tuaes.

Fra o Papa de feu natural bran- Fez algumas vezes crcaçaõ de
diflimo , & inclinava-fe facilmente Cardeaes , & de todas ellas deu o
á piedade, por onde moftrou aos Capello anovc Bifpos, quacorze
Romanos tanto ,& mais amor, do Presbyteros,&dez Diaconos.enw
que pudera moíirar, tendolhe fcy- trc os quaes forâo três Moages da
to grandes fcrviços. Ordenou Io» OrdemdeCifter, chamados Ni«
go as coufas do governo publico colao , Henrique , & Bernardo.Vi*
na forma que lhe pareceo melhor, via Santo Eugénio nefte tempocm
dando em todas taó bom córte,que muyta quietação, fem perturba

'

ficou a Dignidade Pontifical poíta çoens domcfticas , empregado to-

em feu tcrmo,& os Komanos quie- do cm contemplação , & no gover-

tos. Tcve-fc nefte tempo miis no» no de íua Igreja , crcfcendo tanto

ticia do Rcyno de Noruega , & na virtude, que a'cançourer viíira-

d'outrasRegioensSeptcntà-ionaes, do de Deos por meyo de revela,

onde fe adoraváo ídolos, & o De- çoens Angélicas. E muy tas vezes

momo tinha ainda morada pacifica, depois de Ce recolher em fua came

.

& querendo Innocencio acudir a ra, tomava hum Crucifixo nas

tantas almas perdidas, mandou ai. mãos,&comoso hosfixosnelleo

gumas pelíoas doutas , & Religiof achavaõ a manhãa feguinte , como
fasprégara FédejESU Chriíto, homem que fcnaõícntia, nem Icm.

& depois mandou por Legado a Ni- brava fe havia noyte, ou dia. Ouw
colao Cardeal de Alba , Rcligioío trás vezes tomava difciplinastaô

da Ordem de Ciíler , que depois afperas,quc deyxava a terra banha

.

veyo a fer Papa Adriano I V. com a da em feu próprio fangue: & chora-

doutrina dos quaes fc reduzirão va os peccados do mundo com tan

.

aquellas Provindas ao verdadcy ro ta anguítia , & contrição , como Te

conhecimento da Fé Cathohca. elle os commcttéra. Jejuava qua •

Em Roma mandou fazer o fronteí- trodiasnaíemana, & rauytasve-

picio ,& ma is obra da porta prin- zcs a pa5,& agua jôc nos outros co

»

cipal de Santa Maria Mayor, como mia taò pouco, que íempre ^q9íV9,

fccolligedehumietreyro,quehc- fendo jejum. Todas as íuasduvi.

je dura no próprio lugar. Cobrou dasconíu'tava com íeu Melire , ^
muytas terras de mãos de tyrannos Padre noíFo Saô Bernardo, & cm
particulares, que as traziáoufur- nada fah ia de feu parecer, &acllc

padas do património de S. Pedro, dedicou oSanto Abbade aquelles

&roy tãodeterminado, & zelo o dcvotiflimos livros de Confidera*

nas coufas tocantes à fua dignida- Honey tâo celebrados por fua erudi-

dc , que naô era menos temido pelo caõ ,& doutrina. No oytavo anno

de
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dc feu Pontjficado fe fahio dcRo- vcndoa qualidade da pcflToa, & a

ma paraTibuli , com tençaó dc paf. íingular dcvoçaô , com que fe mo-
lar alli o verão,onde llielobreveyo via a fazer obra taô íanta: & além
hnma enfermidade, que o levou de. de promettcr por carta que man-
íla trabalhoía vida ao eterno re- daria os Rcligiofos, cllccmpcf*

poufo em 8- deJulho do anno de foa quiz ir com elles, por fe lhe of-

Anno noíTaRedempçaòdeiif}. poucos fcrecer também naquella conjuni

--Ç. mezes antes de noíTo Padre S. Ber^ çaóo caminho que fez em compa-
'^* nardo. Daqui foyíeufanto corpo nhia de D. Gptredo BifpodeXa.'

levado a Roma com grade pompa

j

três, quando fora 5 pacificara fcif-

& veneração ,& fe lhe deu íe pultu» ma de Guilhelme Duque de Gafcu -

rana Ij4reja deSaõPedro. He feu nha.

nome relatado no Catalogo dos Foy grande o contentamento da
Santos canonizados da Ordem dc Condeífa com as novas dcíla ida>

Çiftcr. & quando o Santo chegou a feus
Paços , elia orecebco com híia vc-

.

; neraçaô extraordinária , & depois

CAPITULO XXIX. lhe communicou os fegredos dc
fui alma ^fabendo quam certo feria

f>aviãa de Ermangarde Condeffa oconfclhoqueem cada coufa lhe

de Bretanha , & d'õUtros alguns déíTe» Animou-a o Santo a profc*

varoensillujtresemfantidadeique guir na cmpreza começada, &
jloreceraQ nefte tempo na Ordem a guardar para Deos os eíféytos de

i deCtJkr, 5
ícucoraça5,& tanto lhe diíFenef-

ta matéria , que Ermangarde fe rc«

POr cí^es annos florecco em folvcoem dar dc maô âs relíquias

grande fintidadc Ermangar- de grandeza > que ainda tinha, Ôc

dc Condeífa de Bretanha , a qual feguir outra vida mais auftcra , de*

viuvando na flor de fua idade , & bayxodeRcgraj&cbcdicncia,prO'

vendo neíh,& outras adverlída- feffando cm algum Moíleyro dc

des do mundo a pouca conftancía Religiofas. Louvoulhc o Santo feu

dc feus bens , determinou conver- propoíito , & aflim para ordenar as

terfe toda a Deos , & gaitar em feu couías de feu cftado em modo , que

fcrviço o que lhe reftwa da vida. E depois de eílar no Convento , lhe

como afama de noíío Padre Sa5 naô deífem perturbação > lhe mof-

Bernardo foííe naquellc t-mpo taõ trou caminho fácil com feus confe»

celebre , quiz a Condefla trazer a lhos. E tendo jà tudo concluído fe

íuas terras alguns Religiofos de foy a ferva de Deos fazer dc rica

Claraval,para com íeu exemplo ;, & pobre: de fenhora , ferva; de mimo
bons coníclhos governar as coufas fa

i
penitente : defobcrana , humiU

deconfciencia
, para o que fundou de j 6c de Condeífa de Bretanha,

hum Mufteyro chamado Bufayo Frcyraprofcíra emhum Moítcyro
junto á Cidade de Nantes, 6c o daRcformaçaõdeCiftcr,q entaS

dotou de muytas rendas , & tendo começava a florcccr em França , af

.

jà as oíHcinas poí^as cm pcrfcy çaõ, fim em Mofteyros fundados nova-
mandou pedir ao Santo Abbade, mente, como em outros do habito

que de feus difcipuloslhe mandaíTc negro de noílo Padre Saô Bento

,

alguns para povoarem a nova Ab > que fe rcduziaõ ao Ciílercieníe. E
badia, que tinha fundado. Naópo- ainda havia muytos , que fcm mu-
de o Santo negar o que fe pedia, darem o habito ( como fe collige

:* dc
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de noíTas Dl ffiniçoens antigas ) coma palavra, que lhe dera, achan.
viviaó na Rcforiíiaçíó. Porque co- do no caminho hum criado ícu , lhe
nionaRtgra í"c dá licença para os cícrcvco porcllea feguinte carra,
hábitos ferem de qualquer cor ho- quedcyxodc pôr cm Latim

, por-
neíia, naó fc fazia muyto cafo de que cm fuás obras a podem veros
confentirem ás Religioíaspcrma» curiofos.

necercmno modo dcvellir, que A Sua amada filha cm Jcfu
^^'^'•^•'

coílumavaõ, com tanto, quefcre- ChnítoErmangardc, algum tempo
^^' '**^''

formaíTcmnoscoftumes, ôccíiylo foberana CondcíTa , &: no de agora
de vida. Achou-fe noíTo Padre Saó humilde ferva de Chriíio , Bcrnar-
Bernardo prcfcnte ao lançar do ha

»

do Abbade de Claraval íhc manda
bito,6c renunciar do mundo, Ôf eílss picdofos indicies de amor
vendo a promptidaó de animo, farito. Prouvera a Deos, que fora

com que dcyxava as coufas delle, em minha maó mandarvos o penfa-
Ihe teve dahi cm diante hum gran» mento aberto com tanta facilidade

deamoremjcíu Chriílojobrigm. comoa carta prefentc. oh fe fora

do-o ( além do que nella via, & poífivel lerdes em meu coração os
daquillo que lhe didava oeípirito íegrcdos de voíFo amor, que Deos
profético J alguma rciaçav')dc fan* com fua própria maô foy ícrvido

guc,8í parentclco, que ainda ti- efcrever nclle.' quam claramente

nhaô. Praticou Ermangardeeomo entendereis fer incapaz a pena, &
Santo may de vagar no modo que grofTcyra qualquer língua humana,
havia de ler em todos os exerci, paradcclararoqucoeípíriro Divi-

cios efpirituacs daquella nova vida no eílampou dentro em minhas en*

que cmprendia , Òc depois de a ter tranhas í E ainda que agora ellcja o
inílruida baílantemente , fe defpe- corpo em aufencia , nunca o eípiri-

diodelb, lançandolhe fua benção to deyxa de vos ter prefentc;& da*

muytas vezes, & deyxando-a taò do que nem vós para me crer, nem
faudoía de lua fanta converfaçaô, cu. para me moítrar tenhamos
que fem poder encubrir as lagri- opportunidade, tendes todavia cm
mas diífe ao Santo, que cntaõfe lhe vós mefmaopportuno lugar, dódc
renovarão fcntimento da morte (fena6*cntenderdes perfcytamen»

do Conde feu marido , & as dcf« te J podereis ao menos conjcdurar

confolaçocns antigas. Pjrque ven. o que digo. Entray dencro em voífo

do-íe mcttida naquclia cmprcza

,

coração , & nclle vede ao meu , &
aufente de quem a guiara nella, te- dayme tanta parte de amor para

mia novas guerras tfpirituaes,def« comvofco, quanta fentis em vós
iguaes de fuás forças; mas o Santo para comigo.Porquc naõ aconteça,

aconfolou, promettendolhe, que que imaginando amarme mais do
naó bailaria a diíiancia da tcrra,pa' que cu vos amo, qucyrais fcrmc

ra cm luas oraçoens a perder da tanto mais preferida, quanto ma-
lembrança , nem deyxar de a ter yorhe ocxccffodeamor, com que
lempre preíentcno efpirito. E além tendes para vós , que avcntajais o
diíto lhe deu palavra , que naõ meu. Mas o próprio de voíTa mo-
perderia nunca occafjaõ de a viíitar deftia he , julgar antes de mim,quc
por cartas , quando naõ pudeíTc em aquclle que vos obrigou a me araat

pcíToa. Com iíto ficou Ermangarde tanto , & a me efcolhcr por guia de
mais quieta, & o Santo fe parrio voífa falvaçaó , me fana igualmcn-

muy fatisfeyto de ver fua bondade, te obrigar apaga de voío amor.

& animo picdofo ,& por naõ faltar Vós podereis ver cm vós mcfma o
moda
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modo em que me tendes comvof- filhos, & todas as mais coiifaS;,

co,quecu[para vos fallar verda. piicmcperturbavãoííódefeiover

de ] nunca nic aparto de vos , fem a Chriíto na Geo, ôc a vós na terra,

que vos traga comigo, liíiascoufas porque cm hum cenho a fJvaçaô

voscícrevo por hora do caminho, ícgura, &no ourroguiacertinima.

com a brevidade de quem paíTa , Vejomeem tanta paz, & goíiodi

^ com efperanças de vos cfcrever vida^quctcrihoferiitocouía mais

^ mais largo, dandomcDeosmayor da terra, que do Ceo, porque ms

I dcfcanfodo que tenho. fir^to mdigna de tantas mercês de

Efta carta íoy dada á Gondeíía Deos, fenaó forem pago domuy.
poucos dias depois de noíTo Padre to que vos mereço alcançardefoas

Saõ Bernardo fer partido, &are- delle. E nem com lílo me vem ao

ccbeo com tanto alvoroço, &còn- pcnramento podervos vencer ena

tentamento,comoíelhedevia,fen- a mor, ^ como me dizeis na voíTa )

do cícrita de tal maô. E parecendo, nem fazcrvos vcntagem cm nada

,

lhe alguns tempos depois , que ef* falvo fe for peio que da vós tenho

taria já em Claraval defcanfado do em mim , que h^ bsm feja preferido

caminho , naò lhe fofrendo o ani- á parte que de minha imperfeyçaõ

mo eftar fem faber novas íuas , lhe quizcftes tomar em vós. Rogay a

cfcreveo a carta fcguintc , traduzi- Deos por efta peccadora , & ferva

da fielmente do Francez. inútil, & pois começai! es, acabay

Ao fervo de Deos , ^ guia cer- de allumiarcfteentendimsntOjque

ta das almas aíílidas Bernardo Ab- o mundo rrouxe taj c go , como
bade de Claraval , Ermangardein- agora me faz conhecer a luz do
^igna ferva de JeíuChrifto manda voíTo.

mil lembranças fuás , & paz , que A efta avifada carta da Condefla

iiuncaícacabi.Sehc verdade, que refpondeo noíTo Padre Saó Ber-

naópartisde mim , fem melevar- nardooutra, queandano volume

dcscomvofco , 8: viveis certo em de fuás Epift ,las , cujo traslado em
quevos tenho comigo, antes vos Portuguezheofei^uinte.

pedircy novas minhas , que darvo. Recebi o gofto de meu coração

,

ias
, pois a parte que me tendes por que coníiftc na paz á^ voíío eípiri-

ettarcm vós,heaquemai^amo5Ôç to: fico alegre,porque vós o citais,

aqueme fica cm mim, a que menos & baftou o contentamento, que
cftimo, ainda que jà a tenho cm dcfcubri navoíTa , parareftituira

mais , pois vos traz em fi depofita- íaude,6c paz á minha alma. Nem ha
úo. Oh que Imguagcm taò pouco para que cuydeis^quc tem cfte vof«

ufada, entre qucmnaó goítou os lo gofto fundamento em carne, ou
fegredos do amor de Jefu Chrifto-, fangue , vivendo vós' cm tal troca

,

nemíabeafuavidadcquehaemnaó quede íublime vos fízefteshumil.

eftimar couías da terra ! N ió íou eu de : de generofa , abatida : de rica

,

a que ifto digo, pois conheço de pobre.* orfáa da communicaçaõ de
num as grandes imperfcyçoens, fíl hos, irmãos, & da própria terra,

cm que viVO, mas voíTo cfpirito. Donde venho acolligir íem duvi.
que cftà cm mim,dà oufadia á pen. da,q todo o contentamento que cm
na

,
para fe eftender tanto. Noca- vósmora,heobradoÊfpiritoSan.

minhodafalvaçaò íintoo frutode to. Porque conebetido muyto
voíTas craçoens , porque leapagà» dotemor dcDcos.vieftesaprodu»
raô em mim as faiícas do amor da ziroeípirito de íalvaçaô ^ cujo cf*

terra, & pouco icbrada de irmãos, feyto (por íer amor) he lançar fo-

ra

I
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ra temores. Oh com quanta mais oíféías aMageíladc Divina, & fcc

vontade praticara comvolco cftas neccíTariGaplacalla com louvores^
coufasde roíioa rofto, do que as ôcfacrificios daíma. Tinha na ora.

efcrevo em aufencia. Credeme,que çaõ muytos mimos do Ceo, & ta5

muytas vezes me indigno contra goftofa ihccraa vida comemplati»
as occupaçoens , queme impedem va, que andava furtand:) o corpo a

voíraviita,&mealegrocomasoí:> tudo para ia dar a Dcos, 5t praticar

câíioens, qiK me abrem caminho com clle dentro cmíuaalma. Nef-
para vos ver. Poucas vezes fc me tcs exercícios gaftou onze aunos
concede ícmelhanteoccafiaó, mas pouco mais ou menos, &chea de
aífim poucas confeíTo de mim q as boas obras deu o efpirito a feu

cíiimo muyto. Porque mclhorhe Creador,algús dizem qeníetedc
vervos alguas vezcs,aindaque pou. Junho. Houve em fua morte,& de-
cas,q perder asefperanças de vos pois delia grandes íiaacs da gloria

naô ver nunca. Vivo em propoíito de íua alma,que o tempo nos levou
de Vos ver cedo,& já feíiejo as vef. da noticia com outras coufas muy-
perasdogofto, que entaõ cfp^rOé tas. Seu nome hc referido entre

Deitas cartaSjõc de outras muy* os Illuítres da Ordem Ciderci*
tas , que o Santo efcrevco á Con* cnfc.

dcíTa p fe pode colligir a fantidade

,

Por eftc meyo tempo, em q nof-,

& perfeyçá!) de fua vida , que ( fe- fo Padre S. Bernardo veyo de Bre-

gundo diz Frey Arnoldo) era hum tanha/uccedeo que o ]uiz>& Pirn-»

puro retrato de convcrfaçaô Angc cipe de Ccrdenha (cujo nome nao
iica. Porque no veílir era amiga de cfpecifíca Joaõ Eremita) paíTan-

pobreza:no comer abftinentinima: dopara a Cidade deTurs aviíitar

no Coro muy continua , & no fer- as relíquias de S* Martinho, veyo
viço das enfermas muy felicita, & devolta pelo Moílcyro de Clara*

caridofa ; feu dormir era muy vai, onde foy recebido de ncíTo

pouco, & fobrc taboas cubcrtas Padre S.Bernardocom oamor,&
com huma pobre manta. Dormia caridade coílumada, & com a ve-

fempre vcftida , conforme diípocm neraçao devida a taô grande Prin«

o textoda Santa Regra, ncmque- cips. E porque eftenome de Juiz,
ria que á conta de ler taõ grande & fua dignidade parecerá nova aos

fenhora, & criada cm tantos mi- Icytores, dircy brevemente o que

moSjdifpeníaíTemcõ ella em couía era, & donde teve origem
;
para o

nenhuma fora do ordinário Tinha que he de íaber, que Cerdenha cha^

grande devoção com Chriíio cru- mada dos antigos Inhufaj he huma
cificado, & nunca via, nem ouvia Ilha no mar Mediterrâneo mais

fallar cm algum myfterio de fua famofa pela fertilidade,em que cjc-

Payxaô, que fe não afflígiíre,& cedcaCorfica íua viíínha,quepor

dcrramaíTc lagrimas de cõpuacçió, grandeza de ficio. Eí>à em trinta

cuydandocomo fcuspcccaios fo. & hum grãos de compridáoj &
ram cauíade Cbriftopadeotr tam trinta & oyto de largura. Foy fc-

aíperos tormentos. Nunca ficava nhorcada pelos deCarthago, de«

de Matinas, ainda que andaíTc mal pois pelos Romanos,& quãdo os

difpoíla , dizendo que aquellas Mouros fe apoderarão de Hefpa-

horas da meanoyte eram as mais nha, compelliraô aos moradores

accõmodadas para louvar a Deos

;

delia a lhe pagar tributo : ainda que

aflim por fua quietação, como por andaridoo rcmpolhe fizeraóguer'

fe fazerem naquellc tempo muytas ra^&tavorccidos de foccorros,que

Xx lhe
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lhe mandairdõ os Reys de França, fala a «íudos, & ouvir a furdos,

alcançarão vitorias demuyta im. nada oaballou, antes fc dcfpedia

portanaa. Depois dillc íc apode- taó livre dí fcguir íeus confdhos,

rou de grande parte da Ilha a Se- como aífcycoado aos eftrcínos da

nhoría de Pila, que cntaôeramuy virtude, qtje ncUc vio. E quando

podcrofa no mar, & ateveemfcu foy a hora à&^améz, noíD Padre

poder muy tos annos, governando S Bernardo com alguma laftiraa Jc

o reftante delia huns Príncipes na- o ver irlhcdfíTciDcyxo-vos partir

turaes, que fora do nome Rcal,de (nobiliffimo Príncipe ) mais por

que naô ufavaõ, craó cm tudo o Enenaõ fcrpoílivcl dctcrvos coji-i

Biaiscomo Reys. Porque além de tra volTo gQÍio,quc pelo não p<çr..

íbrem proprittarios , & ficarem der cm nao ficardes comigo. Ro^
fcus filhos na hera a doEftado,ti- gueyaoSciiíiorooaiíummainílafi-

nhio fu prema authoridade nas vt- cia pria convcrCaô de voíTâ graiídc

-

das, &bens dos Sardos. Andando za ; mas ao prefente na5 mereci fcr

depois o tempo , fc vcyo cita ,

&

ouvido , & iò mefica t confoiaçaõ,

outras muytas Ilhas do mar Medi» de faber que,aínda q -agora vos va

.

terranco a unir á coroa dcHefpa- dcs para Ccrdeoiía, naô pâíTarap

nha,comocftaõ no tempo digora. muytos annos, quceftaaltína, que
Dtifando pois o governo deftes me levais unida com a voíTajV^s va

ícnhofcs^quc com titulo de juizes bufcar onde eítiverdes, & vss tra-

tinhaó autiioridadc Rca!,fuccedeo ga comíigo ao lugar, que agora cn-

vir eÔc, de q falíamos, a Claravai, gcytais. Ouvio o Pnndpc eíla«

& fermuy fdftcjado de noflo Padre palavras do Santo cora muyta 4c-
S.Bemardo,cm companhia do qual voçaô,& dando lhe algumas cfcíi#

fc deyxoucíiar algus diasgoz^in» fas,poronde naô podia obedecer a
do davííla&convcrfaçaôdaquei. feu confclho, fe partio para íuas

ks iervos de Dcos, cuja vida, & tcrras,naôdeyxádo{aífimno<:ami>

perfeyçaó o tiniiaô admirado. Có- nho.como là jdctrazer viva noco.
íiiltou muytos negócios de peio raçaó a Profecia do Santo , & a

com o Santo Abbadc,& tomou cõ* qualquer parte q hía , levava coro-

íelhonamatííria dcgovemodefc- íígo hum elfimulo^ que lhe naõ
us Eirados, achando quccomnin- concedia quietação, pcrfuadindo*

guem melhor podia defabafar. E íe, que em naócoraprir o que Vlic

como o Santo conheceíTe nelle hum ouvira, refiHia ao Efpirito Santa,

animo brando , inclinado à virru- & acrcfcêtava condenação para íua

de, & pouco foberbo, defcjando alma. Porém como fe via occupat.

adquinilo para Deos, lhe acoaíe- doem negócios anncxos a quem
Ihou que dcíTe de mão às pompas governa, & confiderava, que íc

do mundo, & íeguiírc em habito dcyxaííco Efiado em mãos dsfeti

Rdigiofo a Cruz, & pobreaa de filho, que ainda naô tinha ididc
Chníio, por mcyo da qual con- conveniente, padeceriaõ íeus vaf-

quiftaria outro Reyno mais glo- íalios aiuyto detrimcnro, aquieta

•

nofojmas naô vaicraõ cíias per» valíe comíigo mefmo, & dava pai

.

fuafocns tanto comelle, qucbaf. lagem aos penfamentos, que lhe

taiTcma 1he mover o animo,& tirar mquictava^ ocoraçaõ. Mas chc-

hum fídi da bocca,porque naô era gando â fua noticia o faiccimcnro

chegadoo ponto de fui vocação. E de noíTo Padre S. Bernardo, fc

aitKia que vio lazer alguns mila- aífligio tanto, écmais doquepsa*
gtcs ao Santo, diindo vifta a cegos, dera ícr,vendomorto ánnttàt: â a

leu
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íeu fiiho primogénito, & repre- dcvoçoens , & mcditaçocns , nas
hendcndo adurcxa ae íeu próprio quacs era muy continuo, &aíFer-

coração; & a tardança que tivera ' vorado. Frequentava muyto a Ic-

em leguir osc níelhos do Santo, pulturado noííb Padre S. Bcrnar-

deliberou conafigo de oscomprir do i& como fe o tivera comfígo,

antes tarde que nunca, obraodo lhe pedia mil vezes perdão» & íc

aqui o cipiriro glorlofo de noíTo acufavadenão ter vindocomprir
Padre, que ihe pronictteradco ir fua palavra em tempo, que com
bufcar à íua propna terra. Cha* teus coníelhos, ôc dou trina podé-
mou o Príncipe a cortes os princi- ti aprovcytar no caminho da glo*

pacsfcnhoresdailha com os Pro- ria imas o Santo, que com a morte
curadores das V illas ,& Lugares

,

lhe não perdera o amor , o confo-

aquém fez jurar íeu filho primo lava em algumas revelações > ani*

genito por fucceíTor daquelle Efta- mando o a profcguir fua empreza,
do, arguindo em fi algúas indif* & a profeguir na primeyra voca-

pofíções ) 5c dando outras caufas çáo com animo confiante ;com os

para renunciar nelle o governo, quacs favores, &outros,quc o Se»

com que todos ficàraõ quietos, & nhor lhe íazia muy de ordinário,

fatisfeytos, E tendo compoílas chegou o Prmcipc a grande per-

todas ascoufasdcpaz, & guerra
j íeyvão , & fantidaie , na qual o

& os mais fihos accommoJados chamou o Senhor a outro Rcyno
cõforme requeria feu crtado,dcy- melhor , para lhe dar a coroa de
xandoallha, & com cila asefpe» gloria, que adquirio por rcnun-

ranças de mais a tornar a ver, (c ciar a do (enhorio da terra*

parti j para Claraval, onde rc- Por cfte próprio tempo floreceo

nunciando o mundo tomou o ha- cm Claraval em grande íantidadc E?cmT
bito de Noviço, fendo de idade hum Rcligiofo natural de Alcma- çap. $7.

de quarenta annos , & com tanra nha, a quem noíTo Padre S»Bcrnar«

humildade fervia os officios da do adquirio para Deos por hum
Communidadc , como íc não fora modo maravilhofo. Porque vindo
cllequem jà dera , & tirara leys cftenobiliflimo mancebo (cujo no-

a grandes Senhores ^ moílrando me callaõ as memorias de quem
que corti mais gofto tomava nas vou tirando fua vida) para o cítudo

mãos a vaíToura para varrer os de Paris acompanhado com a gen*

clauftros , & dormitórios de Cia- te, & criados devidos a lua nobre*

raval, doque tomara algum tem- za, em particular de hum ayo feu

po o cetro para mandar os Prin- homem v'elho;&demuyta autho-

cipes Sardos. E com ter rcnun* ridade, & acontecendo paíT.r pelo

Ciado tantas riquezas, naôíc per» Moftcyro dcClaraval, noíío Pa»

fuadia haver ncllcs valia para cf- drc S. Bernardo o reccbco com íua

timar em muyco a obra de os ter aífabilidade ordinária, & o tez ai U
dcyxado. Atoritieniava feu cor- deteralgunsdias, como quem fa-

po com muytas diciplinas , ôc bia o grande truto, que i.avia de
cilas taô alpcras , que nunca le relultar daquella detença. O ayo>

levantava delias fcm deyxar a que era homem prudente, òc letra-

terra ngada dcfanguc. Sua cama do,vcnaoalantidaJcquehaviacm

craõ humas taboas cub^rtas com todOs os moradores de Claraval^

duas mantas gr^íTas , entre as ôcocter olouvorde Ucos, em q
quacs fcUrçava adormir as pou- ícoccupavaó, mov doco>í la cx

cas hora&,quc lhe reílavaõ dç fuás crn^lo^ íc deliberou em tomar o
Xx ,} habit
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habito > & acabar a^li fua vida. E noy te. Mas o Senhor, que o tinha

aílimo diíTcanoíToPadre S. Ber« cfcolhjdo para íi , & querta daff

nardo, pcdindolhc com lagrimas comprimento à palavra de feuSan-

quc ncgociaíTc com Deos íícaralli to , lhe moflrou aella raes coaías

,

tambcm fcu diícipulo, a quem pela que baftàraõ a lhe mudar a vonta •

crcaçáo,8f doutrina amava cm to- de. Porque lhe parecia cíiar me-
do extremo. E tanta iní!anciã fez tidocmhum temcroíiíimo pego,

nefte particular, que o Santo lhe cuja altura, efcuridaô, & jguas^

promcttco que veria cõfcus olhos dccordctintacaufavaô hum hor.

o que dcfcjava fcm falta nenhuma, ror, & medo cí^ranho. E parecen-

Contente o ayo com tal promeíía, dolhc que fc via dentro nclle, íem
fcfoytercomomancebo, (que ai- cfperança de remédio , cílava em
guns querem fe chamaíTe Guido^ terribcl agonia, no mcyo da qual

& có palavras efficaciílimas traba- Iheapparcccoo Apcíio'o, & tvã-

Ihou por lhe perfuadir o defprczo gcliíia S.Joaò com a fyfiognomia,

do mundo,& a imitação de Chri* & habito de noíTo Padre S. Ber-

fto. Mas clle,que tinha fcu pcnJa» nardo ,& junto com cUc via outro

mento cm outras coufas differen- Monge muy femclhantc a hum Rc-

t€s, o defenganou qucemnenhu ligiofo chamado Frey Gerardo,
iDodo tomaria o habito deCiíler, que fervia de Porreyro cm Clara-

nem doutra Religião, porque in. val.-aosquacs o mancebo com pa.

tcriormentelhedcfcontentava tal lavras chcas de temor, & piedade

mododevida. Nà6 quizoMeftrc começou a pedir fccccrro. &fa.
nioU ílallo mais por entaô ,& con. vor para íc íalvar, M as noíTo Pa •

fiado na promeíía de noffb Padre dreS. Bernardo, ou o Evangelina

S.BcrnardOjfefoy para outro apo- S.Jo.6 em feu nome, lhe diffe,

fcnto>deyxando o mancebo vacil- que como oufava pedirlhe favor,

lando entre a mágoa de ver ficar lendo tão protcrvo , & duro de
feu ayo , & o pcfar de ter vindo por coração , que cngeytava as fantas

Claraval , & tratando fua jornada admoeftaçõcs de feu Mcftre,^ o
para odiafeguintc. Neftcspenfa- não queria imkar na vida, que
mentos gaííou grande parte da tomava. E promcttendolhcs elle

noyte , & no mais quieto delia que fe emendaria de modo, que fa.

ouviohuavoz,que lhe diíle que tisfizcíTe o erro paliado, S. Joaõ
fcm falta morreria antesda Pafcoa lhe perguntou fe queria fcr Mon-
do Efpirito Santo , fe íe õufafie ge em Claraval} ao que elle refpon-

partir de Claraval. Algum terror deo que fem duvida o queria, &
lhe caufou a voz , & fcntido delia

,

dcfejava de todo coração. E dito

mas não tanto ^ que bafiãífe ao mo- ifío , lhe parecia , que o tirav^ô do
verde feu propofito,& querendo* pego, & odcyxavaó ir livrcmen.

fc partir no dia feguintc , o deteve te. Acordou o mãcebo neíic paíTo

feuayocôprefupoftodetratar cô taô atribulado,&cheyo de horror,
elic coufas tocantes ao bem de fua que fenão poJia fartar deaneli*

confcicncia ; & por mais que no to,nem deter as corrctcs de fuor,

difcurío daquelle dia lhe perfua< quelhefahiaô dospòpos, & ama>»

dio que ficaíTe , toy impolfivej nhecendo fc foy ter com feu Mcf*
acaballo com elle, antes lhe diííc trc,&com oholpedeyro, & lhes

que íe havia mais que tratar , lho pcdio que o levaííbm aoapofentio

communicaííe, porque Um duvida de noíío Padre S* Bernardo, poTir

náo hcana alli mais que aquella que tinha algúas coufas tocanics
''i.''À-^ii ^ ,\.\ à íua



VA Cn%03XlCA "DE CISTE% 511
a ruaccnrcicncia,quelheconimu« nobres, quanto ao mundo, &fnuy-
nicar. O Meftre^que fufpeytava o to mais nobres quanto a Dcos : Óc

que podia fcr, o levou iogo onde defdc o princípio de fua idade.

ptdia,&vendoclleoroíiodoSan- evitando liviandadcs de moço, fe

to tam íemcíhantc so Evangciííh, entregou ao eltudp ásíò letras, em
que ofalvou da morte, íe lhe ian- que fez grande fruto, ôcaprovcy-
çou aos pês, êípcdio o aceytJÍÍc lou mais,do que lua idade promct*
por fcu diícípu o , & Ihedéíie lo- tia. Chegado a mayor idadc^íeor-

goohabito de Religiofo, porque denou de Milía, & alcançou por
dcícjava acabar a vida naqudlc íua virtude, &letras oRcytorado
Convento. £ contando^íhe por or- de huma igreja, cm que aprovey ta-

dem aviíaõ, que anoytc antes fc va iam nctoríamcnte as almas de
Ihereprefentara, dcraó todos gra* íeus fregucrcs , que o Arccbifpo
ças ao Scnhí r , em particular o Eboraccnfe o quiíera promover a

Mcftre^quecom cllestom >uoha- mayores dignidades, feosintcn»
biío,&viveo alguns annos ncllc tos do Santo na6 foráomuydiíTe*
cm grande perfeyçáo , até que o rentes : porq tendo aborrecimen-
Senhor o chamou ao premio cter- to a todas as coulas da terra,& de.
no. Mas o mancebo, que como de Pejando de íc empregar todo nas

menos idade tinha mais-forças, ôc do Cco , íe merco Religiofo no
vigor,taô de animo íedeo ao fervi» MoíleyrotJvitebiéfe jOude Uvi«
çode DeoSj&àobíervanciarcgu- tib, como vulgarmente íechama,
lar, que chegou a grandiílima per- onde começou a fazer vida muy
feyçâo, porque nunca cm Claraval exemplar, trabalhando por guar*
fclhcvio coufa, ntm ouviopala- dar em tudo csconfelhos da fanra

vra, de que fe não pudeíTe tomar Regra, & na5 apartar Teu coração
exemplo de virtude. E chegando da^uellc, por quem fc obrigara a

a idade de quarenta annos, deo fcu feguir voncades alheas : & Cabendo
eípirito ao Scíihor , dcyxando de como Ricardo,Pncrdo Mofteyro
íi hua fâudoía lembrança aos que de Santa Mana Eboracenle,fundà-
o converíáraô , & hum raro exem- ra hú Moftcy ro da Ordcni de Cif.

pio aos que ouvi.ó contar íuas ef« ter, a que chamarão Fontes, com
tranhas virtudes. Hecontadoen. favordeTurílino ArcebifpoEbo-
trc os varões illuikes da Ordem raccnfe,onde fe guardava a Regra
de Ciíicr. de S. Bento pcrfcytamente, &íe

fazia vida mais Angélica, que hu»

mana, fem haver Monge, que gaf-

CAPITULO XXX. taííe hum momento ocioío, nem
comeíTt; opãofem ter feyto algum

Da vida t
ó' coffptms do Veneram lavor de mãos para lerviço, & fuí-

vd Aúbade S. Roberco: como to* tentação do Moíkyro, de modo^
mou ohãbííona OfátmàeOjtery que fora da> horas Canónicas, &
(àr (heyo de grandes virttides daliçaõerpintual,q IcliaaoCon-

fíijjoii a gozatda Bemaventw vento, náo íeouvia huma vez em
tan^a. todo o Molteyro; determinou to-

mar alli o habito, & com licença

O Venerável, & Santo Abba- de leu Prelado íc veyo ao Mof.

de 'i<( berto foy natural do tcyro de Fontes , onde foy rcccbi-

Rcyíio de InoUr erra da Província do com íum na caridade , & ad-

Eburaccuíej nacido depays niuy mittiaoao habito, &à proíiíTaó

Xxiij do
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do Convento ; onde fua vida, & goflo : mas o Santo , que conhc'

converíâçáo foy tal , que fervia de ecoem fi aquella pequena fombra

exemplo a todos , por não haver de appctice , que o incitara a dcfc-

outro mais frequente na lição, & jar húacoufa mais que outra, atto-

meditação, nem mais fofrido no nirOj&confurodcíuainadvertcn-

trabalho;, & cxercicio corporal, cia, não quis tocar cm nada, &
E a tanta perfeyção chegou cm mandou ao P^ciígiofo que IcvaíTe

cinco aanos. que viveo nefte habi- o prato aflim como eíia va à Porta*

to Cificrcicnfc , que fundando-fc ria do Mofteyro , & o dcíTc a qual-

huaAbbadia cm Ncthumbria pc- quer pobre , que achuííc. Ooe-

los annos de Chrifto de mil & ccn- deceo o Monge , & kv.í ndo o pra-

toÔccrinta& fcte, Ricardo o cí» to, o deu a hum mancebo pcre-

colheo por Abbadc , & o mandou grino , que achou , o qual toman-
a governar aquella Cafa , fiando cm do a eímola , deíapparccto no pro-

íua grande virtude , que o faria prio inftante , com que o Monge
como convinha à grande reputa* ficou admirado, & (e tornou ao

ção, em que entaô ertava a Ordem contar logo ao fanto Abbadc, naó

de Cifter. Nem íe enganou na íemeípantodos que cítavaô prc-

opiniaõ que tinha : porque S. Ro- fcntes , que começando a trarar do
berto com onze Monges, que le- fucceííb , viraô oprcitoêíllmcomo

vou do Moíleyro de Fontes, de tal antes eftava defccr do alto .ôc por^

inodoâprovcytou na obfervancia femuy quietamente na meíadian-

regular , que em coda a Provincia te de S* Roberto , em final , que o
de NuthQbria era fcu nome vene- peregrino fora Anjo do Senhor, Ôc

rado, como de homem íantiflimo, o facrificio de íua vontade lhe fi-

&muyta gente iliuftre levada de cava fendo acey to. Era o Santo
feu exemplo , deu de maô ao mun« frequetiíTimo , & muy aíFervorado

do , & íuas vaidades , & tomou o na contemplação , em que gaitava

habito em fua Abbadia , crendo muyta parte da noyte :& alêmdas
que em companhia de taô fanto Horas Canónicas reíava todos os
Paftor teriaõ feguro, Ôc fácil o dias o Pfalterio de David , ícm
caminho da Gloria. Foy S. Rober haver occupação, nem impedimen.
to de abíiinencia maravilhoía,& to, que lho dèíTenefte particular,

nunca íc levantava da mcfji íem HQa noyte acabando de rcfar cita

fome, para affim mortificar o appe* obrigação ordinária , fc deyxou
titedagula. As Quarefmas jejua- ficar em oração, pedindo ao Se-

va todas a paõ, ôcagua, ôc outros nhor com infinitas lagrimas que
alguns dias pelo anno ; ôc como aceytaiTe aquellc , ôc outros pe-

hôa feita de Pafcoa > pela grande quenos ferviços,que lhe fazia, ôc

mortificação do gofto, não pude lie pondo os olhos em fcus Monges,
comer o que fe lhe punha diante, tiveífe por bem deefcrevcr icus

& diceíTe que comeria hum pe- nomes no livro da vida, E como o
quenodepaô decevada com man- fervor do eípirito IhefizeíTc pro-

ieyga,feohouvcílecmcarâ,oRc* longar a oração mais doordma-
giofo, que o fervia, lho trouxe o rio, ôc muitiplicaífc lagrimas cm
melhor concertado que foy poffi- fcus olhos , o Senhor o conlolou
vel,ôc Ihopoz diante, rogando, por modo maravilhofo

;
porque

lhe aílimelle,comoos mais, qalli ouvio hOa voz do Ceo, que lhe

íe achavaõ, que comcífe à honra diífexConforta-te, filho amantiífi*

da feita q era,& lhes déíTe aquellc mo , porque teus rogos foraò ou-

vidoi-.
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vidos, & os noínes de teus filhos dospaíTos do cavallo, cm qlic o
cípirituaes > por cuja íalvação me Santo hia , como íe o levâraõ a li

rogdfte, cílaocfcntosno Cco ifó atado. Seguia o a gente attonita,

dous tem ícus nomes cfcritos na para ver o fim daquellc Ciío ; &
terra, onde dcpofitàraô ícus cora- tanto que fahlraô íóra da povoa.
çòts. Ficou o Santo com lílo muy çaõ , lhe perguntou o Santo quem
alegre, ainda que da quedada» era, & que pretendia ntquellc ajU^

queiics doustruy íclicito, naõ íâ- tamento de mancebos , em qUc o
bcndo cm quem a íorte cahiria ,& achara. Quem eu ícja (lhe refpon-

para os ter todos advertidos y con« dco o demónio ; bem o íabcis vôs ^

lou p r termos convenientes a fua o fim para que alli andava , era para

humildade o que fabia daquellc pcríuadir a certos daqucllcs que
cafo , pedindo aos Religioíos que matéíTem a hum erpofado,quc câlâ

vigiaílcm na guarda de ícus cora- hoje com húa mulher, de que ai.

çócs > & cíhvcffcm fobre avifo> gunsdciles craó namorados
j
por*

porque o demónio lhes naõ rou- que matando o no convite, ôiaco-
baíTe o mérito d^ vida penitente, dindo os amigos, & parentes em
queatè cntaõ tinhâó feyto. Mas fua vingança, houveíTe mortes, 6c

nada aproveytou para tornarem diícordsas , & não fó na c^íá .

febre fi dous Convcríos , que craó mas no povo todo íe acendeíTe tal

os de quem a voz entendera jantes motim>qaelevaílccm minha com.
eomo outro Cain lefoy cada hum panh/a muy tos a padecer penas
delles do Moíleyro, fugindo dá eternas ;& tendo jà líloquaficon-

prefença do Senhor Deos , onde cluido , vôs mo vieítes a tirar den.

acabarão fcus dias miferavelmen- tre as mãos > &mc torno agora à

te. Tinha S. Roberto pormcrcc preíença de meu Principe femfru-

particular do Cco graça para co« to do que ha tanto trago entre

nhecer os enganos > & laços do mãos. Ouvindo S- Roberto cftâ

demónio , por onde lhos atalhava traça do demónio , lhe mandou em
com muy ta facildadc. E indo virtude de Jcfu Chrilto que fe

húa vez de caminho,como paíFaírc foíTe a lugares defertos > onde nâô
porhum lugar chamado Caítrono» pudeíle mais empecer agente hu«
vo,viohua copia grande de man- mana. E o inimigo com eílranho

ccbos bem tratados, nomcyodos rumor defapparccco , deyxando
quaes andaVa hum homem bem attonitos os prefcntes , & tal re-

tratado , fallando hora com. huns, mor em todos,quc até os cavallos^

hora com outros , & tratando com cm que o Santo hia ,& fcus compa*
cllcs taó felicita,& familiarmente, i^eyros,com rinchos, bufidos, &
que o Santo admirado de íua ne- outros íinaes fcmclhantes dcfaó

gociaçaô . poz os olhos ncl Ic com moftras do temor , c6 que ficàraõ.

muyta efficacia , & conhecendo Outra vez cftando o C onvento
quem cra> ihednTe:Oula,vôsnc« cantando as Matinas , vio S. Ro*
goccador , deyxay os tratos, em berto o demónio vertido em trajos

que andais , porque eítes mancc de lavrador cingido com muytas

bos tem muy pouca neccflidadc voitas de corda ; as pernas r;uas>

de voíTa comp^inhia , apartayvos negras, & muy compridas , com
dcUe^^jôc fcgui-me. Tanto que diíTc húa cíporta às coitas , òi hum pâo
eftas palavras , elle com o rofto atravcíTado nos pcytos, atado com
cm terra fctoy feguindo o Santo as cordas que tinha cingidas, &
pelo mcyo das ruas > taõ junto cíkndcndo o pefcoço olhava peU

porta
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porta do Coro fc via alguns nc em efpiríto , & chegando à praya

gligcntcs^ou opprimidos do fono, do mar quatro dias depois da vi.

para levar dalli algum fruto .-mas íaõíachàraóanao quebrada ,&os
o Santo efpertando a fcus filhos , corpos eftendidos pela areada que

& pedindo a Deos foccorro cm dcraõ fcpulturaEcclefinfticajCOn-

íeu coração , fez íahir feus ma* forme S. Roberto lhes mandara.

lignos intentos dcncnhum fruto: junto da Abbadia do Santo vivia

por onde o demónio dcyxando o humaillufíre Matrona, a qual ^or

Coro dos Monges , fe foy aos dos confelhos , & admocíiaçõcs íuas

,

Converfos, ôc quando achava ai- dcyxada a vida mimoía, & chca

gum dormindo, fc ria , & fazia de delicias , que antes tinha, fe

grande fcíia: fe com o penfamen- convertera a Dcos , & no meyo
to vago , & occupado cm coufas das pompas do mundo fazia húa
mundanas, moflrava mayorcs íi- vida eremiticaj & qual a pudera
nacs de alegria. E chegando aos fazer vivendo em algum ermo
Noviços , que enta5 não ciíavaõ apartado da gcnif. E para au|^-

junto com os Monges no Cero, mentar fua devoção, & Tantos in-

como hoje por bons refpeytos fc lentos , hia S. Roberco muytas Vc-

coítuma, achou alli hum mancebo zes a fua cafa, & a animavs com
preíente (ó comocorpo no Con- novas cxhortaçces , & prarícas

vento,& com a vontade ,& dcfcjo efpintuaes a fcguir o caminho da
metido nos tráfegos do mundo , o perfeyção : mas ccn o a malícia

qual (parecia ao SantoJ q o inimi» humana tudo appUcaaop^ycrSm,
go tomava j& metia dentro na eí« naô faltarão alguns M ngcs,af]iie

porta , & íe hia com elle fora do eíta familiaridade pareceo ma) , 'èc

Moíleyro. Bem cntendeo S. Ro- ajulgavaô porcfcandaloía, &na6
berto o fim da vifaõ ,& com lagru contentes com o que imaginavaô
mas , & orajõcs fcrventiílimas entre íi, o publicarão porcarias a

pedia ao Senhor remédio pjra divcrfaspcíToas, tanto, que che-

aquelle Noviço : mas o mifcravel gàraô algúasddlas àmaô dencíTo
antes de romper a manhaa fugio Padre S. Bernardo :& vindo-fe S.

do Mofteyro,& ajuntandc-fe com Roberto ver com elle íobre o mef

.

hunsfalteadores,vcyo pouco tem* mocafo, elle que por divina inf«

po depois a mãos da Juíiiç.i, onde piraçaô fabia a pura intenção , &
acabou feus dias miícravelmcnie. íanto propoíitodo Abb^dc Robcr-
Via muytas vezes as coufas cm ef- to, orecebeo cem mtyto applau.

pinto, ou antes de fcrcm^ou quan* fo , & alegria clpiritual , dizendo

.

do aconteciaõ
;,
pofto que foíTc em lhe que bemíabia ícrcm falias as

lugares muy remotos , como íuc- imaginações daquclles que attri-

cedeohuma vez citando dizendo buhiaô fuás vifítas a mào fim. E
Miífa , que vio o mar altcradifii- paramoftras de amor , quando fc

mo , & no meyo do cípantofo fra- houve de partir , lhe deu noHo Pa-

gor de fuás ondas bua nao quebra- dre S Bernardo a corrcajquc trazia

da,&desfcyta , fazendo agua por cingida ,comqucoSaniofepart.o
muytas partes , a qual no fim de taó contente , como fe levara cem»
tuao fc acabou de perder , dando figo os theíouros do mundo> Tor

.

acoita, & aftbgando-íc a gente nadoS Roberto aofeu Mofieyro,
que nella vinha. Acabando S. Ro* foy o Senhor fervido de o levar do
bcrtoaMifla, mandou alguns Re- delterro deita Vida a gozar da
ligiofos àqucilc lugar , que vira Bcmavcnturarçatrtrna^ & de Kúa

iiaiu»^ cnfcr.
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enfermidade de febres deu ícu cf

pirão ao Senhor , no mcyo de ícus

filhos y aos íete dias do mez de j u-

nho do anno de noíTa íalva^ão de

mil & cento & cincoenta & nove.

E no tempo que S. Roberto acabou

de partir para a Bemaventurança«

Gaudric ícu ConkíTor vio dous
muros clariílimos , que hiaó ádàQ
a terra até oCcOjjpelo mcyo dos
quaes acompanhada de dous An.
jos bclliflimos vio a a ma do Santo

coroada de gloi ia ir para o repou-

ío eterno ;& diante hia outro eípi-

rito triunfante com iguacs dores

de fermoíura ^ & foy dito a Gau-
dric que era húa íanta Rcligiofa

por nome Editha, que cm lugar

divcrío morrera no próprio tem-

po, que S Roberto, &hia cm com-
panhia Tua gozar oprcmiodefcus
trabalhos. Refplandcceo a fcpul»

tura do Santo com muytos mila-

gres, q por inadvertência dos Re»
lígiofosnaõ vieraõ à noíTa noticia,

mais que hum referido por Surio ,

& foy , que indo hum homem mu-
do defdc fcu nacimcnto àfcpultu-

ra do invencível Martyr Santo

Thomàs de Canruaria pcdirlhc

remédio , & velando junto ao fe-

pulchro 5 o Santo lhe apparecco»
&diírc que foiTc ao novo Moíiey-
roj( nomcandolhc qual era, & o
lugar onde cftava) onde pelos mé-
ritos de S.Roberto alcançaria íau*

de. E perguntando hc o enfermo
quem lhe daria defpcza para oca''

minho ,& o guiaria pelo lugar on»-

de elie nunca fora , o Santo Mar^
tyr lhe reípondeo que a tudo Iht

daria o Senhor remédio. Ao dia

fcguinte fc partio o mudo para

onde lhe fora dito , &í chegando à
fcpultura de S. Roberro , chcyo de
fé com as palavras de Santo Tho»
màs alcançou a i^a , que nunca-

tivera , & com extraordinário

contentamento fc tofnou para

fua tcrra^dando infímcos louvores

a Deos , & apregoando por onde
quer que hia as maravilhas de S.

Roberto.

CAPITULO XXXI.

Da vida, é* obras ào Santo Pontí-

fice Adriano quarto , Monge da
Ordem de Ctjter , do que traba»

Ihou em ferviço da Igreja , ^
augmentoàa Fé Catboli ca.

O Santo P. Adriano foynatu*

ral de Inglaterra, nacido de

pays humildes, & pouco conheci-

dos quanto ao mundo, òc como de

tacs fazem os hiíioriadores de íua

vida muy pouca mcnçaò. Chamou-
fc Nícolaa, ôc toy de muy claro en-

genho ;, & douto cmDireytoCa.
nonico, & Thcologia tanto , que
dcfde fua mocidade fc lhe teve

grande rcfpeyto pelo muy to que

íabiaíôc pela modcíha, & bons cof

tumeS;Com que acreditava fua fci-

encií. Quiz dar coftas ao mundo,
conhecendo a pouca conftâcia dei •

Ic, U tomou o habito da fagrada

Ordem de Ciílcr,que entaó per-

manecia naquelk pnmcyro rigor

de fua fundação. E tanto íc íinalou

na obfcrvancia regular^& na íugey

.

çaôjôc mortificação interior, & ex-

terior, que vcyo a íer A bbade de S.

Rufo y na qual dignidademoftr^u

oefmake,que cmrubdito nâopo
dia:&tanci foy fua tama, qiíeo

SumrooPontiíice Eugénio tcrccy-

roo fez Bifpo de Alba, & lhe deu o
capelo de Cardeal j achando eí>as

dignidades bem empregadas na

muyta virtude, & letras de Ni o
lao. E condoa Provincia de Noroc»
ga eítiiva ainda metida na cegucy-

ra da idolatria, ôc o SummoPonti-
tíccqu2ic(Ic mandar a clarificar as

almas daquelles bárbaros peíToa de
tanta coníian(,a^ quai to o negocio

requeria ^ craomencou elia cm.
prcza

Platina

iii viu
Adriani.

AntoiíiQS

Cicatdus

ibidem.
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preza ao Cardeal de Alba,quc com íolutamcnte quanto pcdiaõ^ pro-

muytos trabalhos, deípezas, &: pe- mcrtendo de íc na5 coroar até os
rigos de fua pefíoa convcrtco na» Romanos naô fazerem duas cou-
qiicllas Regicens Septentrionaes fas, hua das quacs era defiftir dcf-

grande numero de almas ao Se- ta pretcnçaó cm forma, que nunca
nhor, & ordenou Bifpos,6f Sacer- mais íetrataíTe delia, & outra lan.

dotes, que admi.iiltraíTcm os divi- çarcm tora de Roma a hum herege

nos Sacramentos aos novamente chamado Arnol doBrixiano, que
convertidos, fazendo em tudo fora condenado pelo SummoPon.
officio de vcrdadeyro Apoftolo,& tifice Eugénio. Ouvida pelo povo
por tal o tem aquellas gentes até o a determinação do Papa, & as cou«

tempo dagora. Tornando Nicolao ias que pedia, íe levantarão cruéis

dcíia Lcgacia> em que adquirio motins, Òc fe ouviaô ameaças, &
grandes merecimentos para com blasfémias crueliflimas contra o
Deos, & íingular fama para com o Santo Pontifice, cuydsndo os Ro-
mundo^achounacadcyradeS. Pe* manos que comiíioabrandaílcm:

dro o Papa Anaílaíio quarto, de mas elle, que tinha hum animo va*

quem foy recebido com motiras roml&rcloluto, quanto mais ou-
de grande caridade, gratificando» via, menos fe aplacava; por onde
lhe com palavras graviíTimas o chegarão alguns dcfmandados a

muyto que trabalhara em ferviço por mãos no Cardeal de Santa Pu»
da Igreja Romanaj & como alguns dcnciana, que ohia viíítar aospa-

mezes depois falcccíFe cíle Santo ços de S.Pedro, & fcm outro pre-

Pontifíce,& os Cardeaes fe meief - pofitOj mais que o aggravo que ti-

lem em Conclavfi^para darem Paf- nhaò doíummo Pontífice, lhe de«

tor à Igreja, devoto comum íahio raômuytas feridas, bentio Adria-

clcyto o Cardeal de Aiba , como no efte defacatocomo era razaô,&
peÃfoa de tanta virtude, £cletras, fulminando ceníuras contra os

&taõ qualificada em negócios de culpados,ca{ligouopcvocmcom«
importância. Em íua coroação fe mum com hum geral Intcrdido,

chamou A Jriano, & foy o quarto que durou até que os Romanos de-

dcíte nome na ordem dos Pontifi- fiíiindo da fua pretêçaô, íe lhe vic*

ces Romanos. E porque o mayor raó lançar aos pès,& pedir pcrdaõ,

mimo, que Deos faz a feus fervos, & miíencordia, jurando de nunca
hedarlhes trabalhos na vida, quiz mais moleíhrem os Pontifíces

repartir deftes favores com A dria- com a petição dos Senadores, &
no logo no principio de feu Ponti- Patrício. Reccbeu-os Adriano em
ficado. Porque,como os Romanos fua graça, & a Cidade de Rema
deie)ailcm tanto liberdade no go- tornou à fua paz , òc quietação,

vcrno temporal, & trabalhaífem accreíccntandolhaofamofotrium'

por fe governar por hum Patrício, pho, que houve na crroaçac do Sú»

& Senadores, a primeyra coufa, mo Pontífice,© qual Ic celebrou

que fizeraò em fahindo clcyto cm S. Joaó de Latraõ com amor
Adriano foy pedirlhecfíaliberda- pompa,que até enraóíc vira; porq
decommais iniolencia doqueera os nobres de Roma, que tinhaõ

)ulio.MasoSummoPontifice>que efcandalizado o animo do Papa,

era feytura de Hugenio, a quem querendo lhe grangear a vontade,

cuíUra tanto efta duvida, &i tinha naõ havia demofíraçaõ de alegria,

peyto para o imitar em tudo, tanto que deyxaífem de i azer neíia occa*

que ouvio apctigaõ,lhencgoure* (iaõ* Tendo Adnano quietas as

per-
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perturbações de caía, IhcíobreviC' pois dccomprir cftas condições,
raô outras de novo fobrcopatri- lhe déíTc rres Cid^ides maritimaí
monio de S. Pedro, dcqucllicti- nacôfta delcalia, quaes cllc qui.
nhaGuilhclmo, Rcy q fe intitula^ zcíTç cfcoliicr. E naó foy o offcre-

vadeSicilía,ti(urpadosdousluga« cimento taoi pouco cííicaz , que
rcs çm terra de Benavente. E ícn

.

apo? deile dcyxaíTc de vir alguma
do requerido por algumas vezes gente de guerra cm foccorrodo
com rruyta brandura que os ref- íummo Pontiíice. Gu?lhcl(no,que

tituiíTe, nunca rcípondeu ao Sum. fcvio atalhado de tanta» pirtcs,5r

mo Pontífice com cíFcyto, nem conhcceo que íç o SumoPontifi»
ainda com cfpcranças de o haver, cc fe ajuntaíTc com o Empcrador,
por onde convcyo ufar de ccníu- naò baltavaõ íuas forças para Ihç

ras, & eícomunhóes graviflimas. rcíiítir, tomou por melhor partido
E vendo que íe endurecia, &naõ fugeyiaríe aos mandados Âpoílor
punha diligencia em fatisfazer às iicos , 6c ptdir pcrdaô das tuípaS
pcnag^quc Ihecraõ iíf)poítas,o Pa- cómcttidasatèentaó , com tanto

pa ufando dafuprema authorida- que fe lhe déflTç a invcí^dura áo
de, deu fentença,cm qucoprívava Rtyno na íórí«a,cm q a tivera fea

do Reyno, naó fó como a defobcdi» pay Rogério. E como m^ndaíTs
ente aos mandados Apofl^oiicos, novos Embayxadores fi-}bre çftç

iiias como vaífalio.&íeudatario rc- -cafo, o Summo Pontifica como
vcl, &contumaz contra o dircyto pay mifcricordiofo o quizera fa^

ícnhoriodas terras que poíruhia,flc vorcecr em tudo , fc ajguijf Car-
aos vaíTallos abfolveu de qualquer deaeslhe não foraó à ma6 > atlcgan-»

omenagem, dcjuramento deiideli- do algumas raíões, quae^ kv^Vi^

dadc, que lhe tivcíFem fcy to. Mas tcreífe lhes foube enfinar , cftrtba^

fiada valeo com a dureza deGui- dos nas quaes fizcraõ com Adria^

Jhelmo, atèque algumas Cidades no que maniate os Emb^yx^ado-*

de Apuita, & Calábria, levadas ou rcs de Guilhelmo fem rjepoíia ^ ãç

das tyranniascõ que eraô tratadas, cntretivcíTe os Gregos çoip paU-
oudotcmordascenfurasdoSum- yras equivocas ate o tempo mof.
iBO Pontífice, lhe mandarão Em» traro que fedevja fazer. Grande
bayxadores,que pedirão com fum- foy o fentimcnto de G*íil elmo,
ma inOancía fe chegaíle àquellas quando vio a rcpulfa do Papa , U
partes, onde facilmente fc lhe en* ajuntando feu exercito, entrou

tregariaõ femiícar peíToa, que obe- pelas terras da Apúlia abolando ,

dcccíTc a Guilhelmo. Fcllo Adria. &qucymando quãto achava dian-

no aflim,&chegando a Benavente, te, & achando em Brindii? algui

íc paffáraõ a fcufcrviço, &devo. gente da que o Empcrador Ma?»

çaô os mais, & melhores povos de noel mandava em tbccorro áo bíi'

Nápoles, excluindo de fi todas as mo Pontifice , a desbaratou por

pcflbas quetinhaó a voz deGui- íorça de armas , fazendo paí]'ar,#

Ihelmo. Ajudou muyto efta em- cutelo a mòr parte delis j ^ tal

prefaa vinda dcdous Embayxado- cíJra;t;o fez nos parciaes de Adria^

res dcMinotl Emperador de Cõf. no, que ao fim fc vio quam pou-

Untinopla, os quaes cffercciaò 20 co acertada fora a reíoluçáo dos
Papa grandes loccorros de gente Cardeass cm náoconfcatircm-tia

para hnçar o tyranno fora de fcus c nciufaô da paz,q.uc primeyro (e

Eíbdos,& uniàõ da Igreja Grega conr.mcttéra j & querendo o Papa

com a Latina, com tanto quede- ataihac os males, que it ordena-

va»
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vaõdeíladircordía^íem aguardar /llemanha Frederico > que pela

confeliio dosCardeaes, mandou a cor do cabcllo chamara 5 Barbarro*

Guilhelmo abfolviçaó das cenfu- xa, homem ornado com muytas

raSj& húa Bulia ampliíTima da cn- graças^ & dõcs nacuracs , amda
vcttidura doReyno fem cxceycuar que muy inquieto^ & pouco favo»

ncUamais que o feudo ordinário, rccedor da Igreja Catholica, cujas

q leupaycoftumava pagar. E dado liberdades uTurpou cm quanto lhe

que alguns Cardeaes amigos de foy p ílivel. A efte tinha o Santo

novidades Tc dcfcontentaííem da Pomificc dado a coroa do Império

paz^que o Pomificc aíTcntava , ao no principio de feu Pontificado

fim fe concluhio como dcfejavaõ com a folennidadepoflivel. Porque
as partes principaes , & Adriano vindo Frederico a Itália com hum
fe tornou aOrbieto , onde folga- copiofo exercito para alhanar aU
va de viver , por fer lugar muy gumas inquietações, que havia etn

accômodadoàfuacompreyçao, & Lombardia, & noutras partes de
aflim o adornou de maravilhoíos Itália, & íabcndo que o Papaeíta-

cdiíicios, cuja memoria dura até va em Viterbo aquietando aigúas

oprcfcntCí & íempre alli gaftàra diíTenfoens quehavia^lhe mandou
o mais da vida, fe os Romanos íeis Embayxadorcs pedindo affina»

IhenaÕ tornarão a fazer infíancia laíTe lugar p ra fe verem, & trata»

que naó dcfamparaífe a fua Cida- rem negócios demuytopcfo. Aífi-

de , & vieíTc a cnnobrecella com noulhc Adriano paracftas viftaso

fua prcfcnça , pois o aguardava lugar de Surrio, onde com muyta
com geral defejo de todos feus paz, & moílras de amor (e ajunta*

moradores* Convidado o Papa raõ aqucllas duas columnas da
com tantos rogos , como cada ho- Chriítandade,Sf o Emperador bcy-
ra lhe faziaô os Romanos , fe foy jou o pé ao Papa,& lhe teve mão no
dcOrbieto, & na entrada da Ci» cftribo ao cavalgar com toda a de.
dadc achou toda a nobreza veíli- monraçaõ de humildade, naôobf*
da de feíla , as ruas armadas de tanccs alguns deígoí^os que jàti*

pannos , & fedas riquiífimas, & nhaópaífado cmrambos. Daqui fe

tudo taô cheyo de alegria, como parciráoparà Eoma, onde foy muy
fe fora em dia daquellcs antigos pouco accyta a vinda doEmpera.
triunfos , que o Senado concedia dor, vendo a paz que aíTcntàra com
aos Capitães famofos cm tempo o Papa, da qual fora a principal

da Gentilidade. Mas como clks condiyaó, que naõ déíFe favor aos

goftos fa6 íempre vcfperas de Romanos para elegerem Patricio,

grandes triftezas, logo que Adria- & Senadores, antes os cncontraífc

no efteve na Cidade, tornàraõos ncfte particular, & lhes rcfiíliífe

Romanos à fua antiga prctençao com todas as feridas polfivcis, don-
do Patrício , & Senadores , com de nacco hum motim taô arreba*

que o Santo Pontífice fe delabno tado ,quc antes de fe poderem va-

tanco, que tornou a dcyxar aCi« lcr,íora5 mortos muy tos Tudef-
dade, & fe foy viver cm algumas cos da guarda Imperial, & outros
Villas fora da Comarca de Roma ,

que andavaô pela Cidade ícguros

onde tinha algúa pequena quieta- cctA dcfconccrto , de quefc a!re»

çaô,6c provia osnegocios tocan- rou Frederico tanto, quequizera
tcs ao bem commum da Igreja vingar a-mortc dos feus cm huma
com mais attençaó , ^ rcpoufo» geral dcííru'.<j.:áo da Cidade, fe o
Tinha ncílc tempo o Impcrio de banio Pontiíícc o naõ abrandara
à&'*' com
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còni rogos , &: picdoías pcrfua-

fócs , ccm que íe aquietou o animo

indómito do Emp?rador;5i tomou
a coroa de ouro cm S.Joaó dcLa»
traõ com a fcfta poííivel a tempo
de ranta dilcordia

;,
porque o paf-

ícyo de S. Pedro a S. Joaò fcy por

fora da Cidade , ordcnando-o af-

fim o Summo Pontificc , por cvi»

tar algua nova defavcntura. Al-

guns inquietos houve ^ que com a

vinda de Frederico quizcraõ prin-

cipiar novidades , como foraô os

de Tibuli , que fe lhe vieraô oíie-

reccr por vaílallos ; mas íabendo

quecraóvaííallosda Igreja,& que

pretendiaõ perturbar a quieraçáo

deltalia^nãoquiz lançar maõ de

fcus cíFerecimcntos j antes fe par-

tio para Alemanha com grande

preíTa fem querer dar ao Fapa foc^

corro contra Guilhclmo, q entaó

andava rebelde à Igreja. Ecomo
teve avilo cm Alemanha daenvcf-

tidura que Adriano dera , & da

paz que confirmara com o Sicilia»

no, tomado de íe lhe naò dar conta

de hum nego:io taõ importante,

& dizendo qucGuilhelmo lhe ti-

rinha alguas terras ufurpadas per-

tencentes ao Império, íem a ref.

tituiçaõ das quaes fe lhe naô podia

dar confirmação do Reyno
,
pois

fe comprchcndiaó ncllc ^ mandou
grandes queyxais ao Papa, affimdc

palavra por feosEmbayxadores,

como em cfcrito por cartas muy
atrevidas, & algum tanto dcícom-

poílas. Quiz Adriano levar tudo

comíu^vidade, & ufardelua na»

tural brandura, crendo que com
elia íc mitigaria o animo de Frc.

dericO:,& afliii^lhe refpondeoquc

a falta do faccorro , que clle llie

naó concedera ao pirtir de Itália,

& a fúria com que Guiihelmo deí-

Triihia as terras da Apulia.ôc Cala»

bria , o neccflltàraô a fazer o me-

Ihorconccrto pcílivel , & quanto

ão concluir, ícm lhe dar conta^quc

naô fora pelo naô ter aííim em
vontade, mas porque os fucccíTos

das coufas ( em particular as da
guerra) faõ de qualidade, que naõ
permittem tanta dillaçáo , como
era ncccíTária para ir , ôc vir a Ale»

msnha. ILiioparricuIar de terdi-

reyro em algúas terras do R^eyno

de Nápoles , refpondeoquc apoíTc

mal d^.da nâo tiravao direyto, Sc

juíliça década hum naquillo,que

fe provaífc fcr direytamente fcu.

Todas eflas rafocns taõ juftificaf

das naô baftàraó para aquietar o
animo de Frederico , aggravado
tanto dl que dizia em publico,
como de cartas que alguns Romai
noslheefcrcviaò em ícgredo, de
fcjando de o ver mal com o Papa j

& aiuda fc cria que alguns Car-
deaes aggravados de íc a paz fa-

zer cOm Guiihelmo contra feu pa-

recer ,faziaôoca'o mais crime do
que era , & tinhaó alguas intellt-

gencias com o Empcrador nefta

matéria. Cnegou o negocio a ter-

mos
, que Frederico cicu montras

do mào animo , & pouco temor de
Deos

, que depois veyo a deícobrir

claramente
,
porque mandou em

toda Alemanha pubicar hum edi.

d:o,pclo qual prohibia, que ne-

nhúa Appcllaçâo em cafo qualquer

que foíic, pudeíTe avocarfc a Ro.
ma, nem íeus vaíTaiíos feguila, de-

bayxo de ícvcriflimas penas. E
naô contente com ley taõ impia, Çc

raó indigna de homem, que íe ti»

nha por Catholico , mandou dcf-

pcdir de fuás terras o Legado
Apoftolico, avocando a fcu juízo

todas as caufas Eccleíiaíticas , co

«

mo fe fora licito ao Juiz fecular

msfer maõ cm matérias cfpiri.

tuacs,&alheas de íuajuriídtção.

E por naó ficar dcfatino^ cm que

naõ cahiífc , ouíou a prover os

Bifpados, & mais Benefícios Ec
clcfiallicoií, conforme lhe parecia,

fem a cantos males , & dcfaforos

Yy haver
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haver quem fc oufaíTc contrapor mal podeis dizer aguardas , pois

cm Alemanha fem notório perigo fedtsquevos façh juramento ^ &
da vida. Do fanto Pontífice , & homenagem os Bifpos ^ quefao Deo^

ícus Cardcacs faliavamuy dcfcOii fes^ cf filhos dodtifjimo Deos , &
mcdidamcntCi & tratava lingua» tomandoentrevojjas mãos profanas

gcns de homem defalmado , i& as fuás y que fao /agradas
, fazfis

pouco lembrado de íua íalvação. que vos jurem fidelidade. E o q-n?

Laftimavaò citas coufas todas ao he peyor de tudo ,
qfie p^ra vos moí •

Papa ,como era razaõ^ & dado que trardes mais defcubertamente tiojffi

ícu principal refugio foflc a ora» contrario, cerrais as portas das fye-

çUOt & facrifícios » em que pedia jas , ^ atnda das Cidades , <>' /;<?•

ao Senhor mifericordia para Fre- vos de voj]o Reyno aos Cnrdeats ,

derico,& paz para fua Igreja, naõ & Legados , que vos muniamos.

deyxava também deacodir a eítes Tornay pois em vós filho meu ,
é"

males com outros meyos, efcrc» acenay meu confelho, que pois bui

vendo ao tyranno hora branda, vezmereceílesreceberde nos ã con*

hora feveramente, lembrandolhe fagraçÃo^ & coroa Imperial ^ naé

humas vezes a obrigação que ti- queria que bufeando mais do que h:

nha como Chriftaó , & outras o vojfo.vief/ets aperder o quevos te»

' caíiigo que a Igreja íabia dir a tms concedido»

quem taõ ma! uíava de fcus favo- Em reporta dcfta amorofa carta

res. E porque he notável entre as mandou Frederico outra laó dcf»

mais húa^ que Ihefcas refere cm comedida j 6c mal criada, que por

fuás obras , a porcy ao pê da le- naõ cícandalizar os leycorcs , dcy.

tra. xey de trasladar de N auclcro , co-

Adriano BiÇpo Servo dos Cervos mo também deyxou Iheícas. Baf-

àe Deos ao Emperador Frederico ta faber que nelli foy moílrando

defejáfaude.Do modo que a Ley Vi* mais ao vivo o animo dinado, que

vtna promette largos annos de vida tevccontra as coufas da Igreja , &
aqueÚes , que honrao feus pays . af* dahi a poucos dias trata.ido fe en-

Jim pelo contrario ameaça com íen» tre huns Bifpos certa ca ufa iiti»

tença de morte âquelles , que oufao giofa^ cuja ultima refoiuçaò pca*

infamar o payt ou mãy, Chriflo noffo dia da Sé Apoftolica , a hum dcilcs

Vees , que he a mefma verdadet nos que appellou para Roma , mandou
tnfma que quem fe levanta , fera tirar a vida ,6c executar nelle to.

abatido , & o que fe fngeyta , fubli» do o rigor da prematica , que ti*

mado. Por tanto (filho meu cariffi» nha porta com taõ grande efcan»

mo em o Senhor') nos maravilhamos dalo do mundo , que naô houve

( á* não vulgarmente ) de voffapru- peíToa, a quem naô lartimaíTe obra

dencia , porque fegundo fe ve , nao taô facrilega : 8c o Santo Pontificc

honrais tanto o Apoftolo Sao Pedro, Adriano chorou muy de coraçái

<^ a Santa Igreja Ro>mna vojja aquclle defacato fcyto contra a

Mãy , como tendes obrigação. Por* honra de JeíuChrifto, diante do
que nas cartas^que nos efcreveis^pre* qual fez mil piedofos queyxume?

feris vojfo nome ao noffo t dando nifio da tyrannia de Frederico. E p 3r •

claras moHras de infoknte , & pre- que o mal naô chegaíTe a pcyores

fumptnofo. Pois que dtreydahome* termos,mandouo Papa dousLc-

A nagem, é* fidelidade , que tendes gadosgraviífimosa Alemanha^quc

prometrido ao Jpoftçlo S. Pedro,& foraô Rolando feu Ca iccUario ^ òc

a mim emJeu nome i Põr certo que outro Cardeal chamado Bernardo;

os
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OS quaes por ícrviço da Igreja Ca • fua contumácia , mandou aos Lc«
"tholiea aceytàraô a Lcgacia, fa- gados que (cm exercitar officio

zcndo conra que fc hiaóoíFerecer dcLegacia^ nem tomar conheci»

ao martyrio , pois de animo taõ mcnradecaufa aígua , fe fahiíTem

obí^mado como ode Frederico de íeu Império, & Corre na pro.

naõ fc podia cfperar outro premio, pría hora. Com iúo fícàraô as ini«

Chegados a Alemanha , & ouvi» mifades mais vivas, êc os ânimos
dos cm audiência publica, depDÍs doPapa, &Emperâdor mais alie-

dc terem farisfeyto largamente às nados , & fora de concórdia
;
pelo

qucyxas, que Frederico dava do que Frederico determinou paíTar

Papa;&demoftrarem a pouca ra- novamente a Itilia , & fatisfa»

2ar>,com que fc queria intrometer zcr feu animo pelo rigor das ar»

najurifdicçãoEccleíiaític3,tiràraô mas, & AdrianofuUentara Tuprc-

hOa cartadoSummoPoniifice, na ma authoridade dos Vigários do
qual o admoeilaya novaméte como Chriílo , privando o da dignidade

picdofopay , intrometendo algu- Imperial, & mandando aos cley*

mas reprehcnfóes como Juiz fc- tores que clegeíTcm novo Em*
vero, entre asqaacs ihc dizia cf* pendor ; mas como cm ambos cf-

izs^ú&\t^s: Âindaqiievejoy Fre» tes meyos houveíTc taô eílrcma.*

dertco iquemefãhtílesmuy outrodo dos males , naô faltarão pcííoas

qnei^fsagineydevós fComtudo efiou de grande authoridade i que to*

taõ longe de me arrepender das boas màraó amaó, & negociarão tudo
obràs, que vos tenho feytõjÇquenao cm forma , que nem Frederico

foraú poucas) quefolgara de vos ter paíTou a Itlaia , nem Adriano

feytomnytasmm. AÍteroufeoEm- pro^iuiciou a fentença^que tinha

pcrador tanto, ouvindo eíias râ- fulminada, antes mandou outros

íocns,que faltou pouco para pôr Legados mais humildes, ôcoitras

as mãos nos Legados , & aquillo cartas menos aípsras , com que fc

que deyxou de fazer por obra, abranJou o animo fevero doEm-
convertco em palavras aífronto- pcrador , & veyo a conclutrfe a

íiííimas,quelhesdiíre,animaclles, paz entre ambos comcondiçocns
como ao Papa •, & toraò cilas taes, iguaes , & por alguns dias pareceo

que hum dos Legados aggravado que fe aquietava o animo de Fre •

rotavclmente de as ouvir , diile derico,ôc moftrava ao Papa a fu-

quc a foltura contra o Papa naõ geyção devida. Eftando Adriano
parecia bem na bocca do Empera» ncíh quietação, fc deu a coufas

dl r,poislhcdcra olmpcno. Eíe eípirituaes, ôc tocantes ao bem,
clleo naô tmha da fua maó, que & pacifico cíUdo da Igreja Mili-

mGÍiraífe ourra, de que lhe podcíTc; tanre , rcf ^rman io alguns abufos,

vir Mndignoulc deitas palavras o que havia em Regiocns diverfas.

Conde Palatino de VitiUfpach em & pondo tudo cm tal ordem
,
que

forma, que lançando maf) àcfpa. parecia outra coufa diff crente,

da jcndireytou contra o Legado Fundou alguns Lugares junto ao

com animo de lhe tirara vida, co« Lago de Santa Chriltma, & deu

rco emcíícyto tirara , naõ íe pon- grandes ifençoens aos primcyros

doo Em pcrador no mcyo, dizen- povoadores. E na Villa de Radi-

doquenaó queria juliificaracauía cofano junio à Cidade de Sena

de Adriano, matandolhcícus Em- mandou edificar huma galharda

bayxadorcs pela liberdade, com Fortaleza, & cercar a povoação

que fallavaó. Mas proícguindoem com hum muro forcilfimo , & dc-

Yy ij moítrador
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iTiOÍlradof do grande animo, quç matéria , & a fanta vida , & morre

tinha cm todas as coufas. NcíUs de Adriano , que neíic meu tcm-

occupaçoens exteriores andava A. po, em que os íenhores Italianoi»

driano metido , quando fc divul- andavaó occupidos cm matcnas

gpu por Itália , que o Êmpcradoc de guerra , eítavá ellc conquiftan^

tornava com hum poderoío cxcr- do oCeo çom obras dignas de taô

cito a conquiliar algúas terras de fanta pcíToa: porque de ordinário

Lombardia , que Ce lhe naó ac^ba • tinha alguns pobres à íua meia , a

bavaó derugeytar; mas como de quem mandava fervir na própria

ícu animo altivo naò houvcíTe bayxclU, cm que oferviajacilc-

ccrteza em n^da , todos os Senho» Nas feitas feyras à noyte lavava os

rcs de Itália começarão a olhar pés a doze pobres cm lembrança

por futs coufas , ô£ prover as da humildade, que noíTo Rçdemp-
Fortalezas , & Lugares fortes de torJcfuChriito ( cujas vezes eilc

mantimentos 3 & gente de guerra, tinha na terra ) moítràra com ícus

temendo que Frederico fc qui. I^iícipulos na ultima noyccdaCea.

zeíTc fazer abfoluto Senhor ác Dcbayxo das riquidimas roupas

todas as Provincias de Itália j mas Ponriíicacs tra«u húacamira grof-

aquíctàraó fc cites penfamcntos

,

ícyra de !ãa, & algúas vc^cs hum
qua'ido vjraõ que deyxando Ju- cilicio a fpcrrimoj com que doma*
geytas algúas Citiadçs do Eílado vafua carne, &acnfinavaaobcdc-

de Milaô^íe cornava pacificamente ceraocfpirito Quando ouvia aU
para Alemanha ^ fem cõmettcr ou- guns males, que cómettiaq peíToas

ira novidade das que !e temiaõ. particulares , êllc os chorava co-

Alguns Authores í^ífirmaõ , que mo ícus proprios,Sc fazia por clles

depois de partido Frederico, fc penitencia fcvcriílima , dizendo
ajuntarão os Princípcs Italianos que convinha à cabeça ajudar a

cm húaliga, & confederação com- latisfazer asculpas^quc osoutroj

mua I ^ promettendo de lerem membros cõmcttiaô. Naõconíeu'
amigos de amigos , ôc perfcgui. tia que a )s pobres, &oeceflitadoj

rcm de maó commua a íeus con» fc negaííe audiência i nem fc ccr*

trarios t metèraõ tawbem o Papa raíTcm as portas do Paço Pontiíi*

ncíla amifadc , 5ç o focçorrèraõ cal, antes ouvia, 6c favorecia os
com dinhcyro para asdcfpezas, taes com mais amor, 6c brandura,
que havia de fazer cmrcpayrar as que aos ricos , & podcroíos , cu^

terras da Igreja : ^ acrefcentaõ jas valias lhe davaõ fácil entrada

que determinava de çfcommun* em todas as partes } Ôc co^iumava
gar ao Emperador 16c privaliodo dizer que a valia , & fai^or em
titulo Imperial , fe a morte Ih^ não cafos de juftiça por cxccyção de
fobrcviera mais cedo do que ai- pcífjas era nos leygos pcccado,
guns cuydàrâ6. E cila pinta joaò & nos Eccleíiaíticos hum cícan-

Chremcnfc por hum modo fabulo- dalo facrilego. Ouvia por fi mcf-

fo, dizendo que húamofca fe lhe mo de conhiraó a rodos os pere.

metera na garganta, citando bc- grinos, que tinhaõ caíos graves,
bcndocm húa tonte, qucoaíFo- cuja abfolvição hc rcfcrvada à

gàra repentinamente , íem ter lu- fanta Sé Apoítolica , fazendo cllc

gar para fa!lar,ncm conícflar fcus próprio olíicio de Penitenciário,

peccavios. Mas cita optniaõ chca Tmha taõ fingular piciencia nos*

de engano refutaô todos os Au. trabalhos, que nunca no mcyo
thorcs graves , que trataõ deita dcUcslhc ouvirão dizer outra pj-

^viiijiA,/.» ;^ V iavra
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lavramais afpcra, quedar graças qustorzc capcilos a trcs Bifpos,
ao Senhor , & ped.rihe ícrças para cinco Prcsbytcros , & ftis Diàco.
fuftenrar o rigor de tantas iribula- nos. hílando o íanto Pontificc

çocns ,
pois era fervido que cllc ncflas , & outras occupaçocns fc.

as padeceííc cm companhia ôa mclh«ntes., tornou cEmpcradoc
Igreja , cujo governo lhe enco- Frederico Barbarroxa terceyra

n.cndàra. Algumas vezes em con- vez a Itália,& com maó armada fez
vcríação cofíumava dizer que de grandes danos no Eftadj de Lom-
todos os eitados da vida nenhum bardia , femos Principcs de Itália

eramais trabalhofo» que odePa* confederados fc atreverem a rc*
pa i porque ainda que no difcurfo (iftir a taô grande potencia, como
de fua vida lhe naõ faltarão nunca trazia , nem o fanto Pontificc com
trabalhos > nunca todavia os tivc* íua authoridade poder at ihar as
ra taõgrandeSj& tanto para cemcr> miferias da triíle It:ilia, de que
como depois de ícr elcyto na íu- lhe fobrevcyo huma triftcza taó
prema dignidade Pontifical. Dizia grandejqueadocceoperigofiflima-

também que trabalhar por adqui- mente, eftando Frederico fobrc a
rir aquella fuprema dignidade có Cidade de Cremai da qual enfcr*

invençocns,&ícbDrnos, era mais mídada chegou a ponto de morte
imitara Rómulo, que matouafeu com finaesde tanta fane idade, quã*
irmaóRemo, por reynar Í6, 6c ta tivera na yida. FaleccoemAg*
livre de outro igual na grandeza, nania ao primçyro de Setembro
que naô à humildade, com que o do anno de noíTâ Redempçaõ de .

,^

Pfincipe dos Apoftolos S. Pedro mil & cento& cíncoenta U nove ,
•'^^^»

apaícctou as ovelhas de JefuChri- havendo cinco annos > & alguns I1JJ^«
fto. EOe íanto Pontificc conce- mczes que tinha o governo da
deo a Saõ Guilhelmo Duque de Igreja Catholica, com tanta per«

Aquitama;, & Conde de Pidavia

,

fcyçáo de vida , que merecco em
aquclle a quem noílo Padre S. B^r. premio delia ir gozar da Bcmaven.
nardoconvertco,(como jàdcyxa» turança,emquehojedefcançd doa
mos referido ) que pudcíTe fun- trabalhos que padcceo vivendo.
dar Moíicyrosda Ordtm dos Er* f

: ^Si-cAa

mitács de Santo Agoílinho, que " ^""^
,

cllc reformara dentro nas Cida. CAPITULO XXXII.
des , & Lugares povoados, contra
leu antigo coftumc , que era viver Da vida , ò' fwta convtrfacto de
nos defcrtos ; o qual privilegio lhe

tinha jà concedido o Papa Anaf-
tacio quarto , por onde fica cita

fendo confirmação do primeyro.

E aífim começou cila Ordem ater

Cafas, aonde faz/aõiruy to fruto

às almas dos fieis com fua doutri-

na , & bom exemplo , a primcyra

das quaes íe fundou cm Pariz , Ôt

depois outras muytas cm varias

províncias daChnftandadc Fez
Adriano quatro criaçocns de Car

S. Fedro Abbade do Melíeyro de
Santamedio: como tomou o habito

de Ciftert^ veyoajer eleyto Ar-
cebifpo Tarentafanfe*

HOuvc noReyno de França dmsAb-

no Bifpado de Vicna hum tumbíe^

\ âicó de geração nobiliflima por dccjus

nome Fedro , & como ícmclhante ^"*<^*,

no nome ao Príncipe da Igreja, ^41" '^^

taó leu devoto , & imitador nas *ur'"s

obras , que cm tudo trabalhava Vy.pía*
dcaes , trcs cm Dezembro , & hua por feguir luas paliadas : era cafa- cííÍu»

t;o mcz dç Mar^o, cm que deu do
^ com huma virtuofa fcnhora ^""^^^

16 Yy iij igual Maí
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igual à faa gcraçlo j & nobreza

,

carne,& à mãy compenf^va ííto cô

& nocaminlio davircude confor* trabalhar ícmprc cm cou£as, que

ms com fcu Canto propofico. Vi- pudeíT-mferyiraos pobres. Ncfte

viaõ em hua quinta chamada Sa5 mcyo tempo Guido, que entaõeía

Maurício, as rendas da qual r que Bifpo de Viena , filho dcGailhcl.

craô grandiflimas ) diltribuhiai mo Duque de Borgonha, que antes

cm âoazaihar peregriíos y & íuf- fora Monge de Falcrio Moftcyro

tentar os pobres de Jefu Chnfto da Ordem Je noffo Padre S. Bentíí,

com tanta liberalidade , que mais & depois veyo a fer Papa Calixto

parcciaô diípanfeyros , que fenho- ícgunda, fundou júto da hcrdâdc>

rcs do que polTuhiaõ* Houvcra5 emqucviviaòospaysdeS Pedro,

ires filhos, & hua filu, o primeyro hum Moftcyro daOrdem de O.r^

dos quaéâ fc chamou Lamberco , ter chamado Bonavalle , onde fòjr

que depois de ter cítuda do letras primsyro Abbade Joaõ, homsA
Divinas , & humanas, tomDu o devidalanriífima,&dc taõ íinga^.

habito de Ciíter noMoítcyro dí lar fciencia , que merccco fer clcy-

Gaíiriaco , onde por íua grande to em Bifpo de Valença , & depois

virtude abancou a digaid ide Ab- de íua morte floreceo com gran^

bacial, & floreceo em grande ob» des milagres. Com cite fanto Ab-í

f€r\rânciaregularàtèo fin deíeus bade tomou Pedro tanta amifadc,

dias. O fcguiido » que entre os que nada governava fem feu coni

mais floreceo com firtgular ref- fclnOjôc como folTc muytas vczeà

. plandorde virtude, foy S- Pedro, ao Moíieyro ,& levaíT? comíigo ao

r*^^^' cuja vida vamos contando. Onw» filho fcgundo, que era S. Pcdròi

^tí'nor chamado André para imitar cuja vida vamos continuando, cllè

os dousirmío;primcyrõs, tomou fe aíFeyçoou tanto ao habito i &
o habito no Moíieyro de Bona- í^nta vidados Monges, quedan»

valle, onde acab>u com grande docoítas ao m mdo, fc (ugeytou

opinião de fantidadc. Afilhaeílc aofuave jugodeChriftocom gi-ã^

Vccom feus pays alguns annos,até de goílodos Monges , & do fanro

quedandoellcstambemdemaô aj Abòade Joaô , que conhecendo

mundo, & metcndo-fe Pedro no nellc hum íu^cytó capaz degrin-

proprio Moíieyro de Bonavalle, des couías, dava infinitas graças

& a mãy no Convento de Bitume, ao Senhor , pelo trazer à Ordciri

da Ordem de Cifter , levou comfi- de Cifter. Tivcraó feus pays grani

gò a filha , & no próprio Moftey

.

de alegria cípirituaí, vendo a boa

ro, & profiíTaó acabarão ambas cfcolha do filho, 6í cm tudo o que
fantiílimamente. De modo

;,
que podiaô lhe davaô animo para fc*

affim os progenitores do Samo , guir a cmprcza começada, em par-

como feus irmãos todos nafcèraõ, ticular o pay , que com licença do
& vieraô para Deos^ fem darem ao Abb^de lhe fallava algõas vezes

^

mundo mais que os bons cxem. & odeyxava com fuás admocfta,

pl^s de íua vida , porque tudo çocns muy animado cm ícuprop^-

r gaftavaò cm obras de piedade, 6c íito: porque como o Santo o ve.-

/ '

' muy tas vezes acontecia deyxarcm nerava , Ôc amaya conforme a I cy

^"if o. comer que tinhaó gu fado para dcDeos , faziaóíhc íuas palavras-

zunaí5íi.^gç a cama cm que dormiaô , por notável impreífaó no animo. E taóí
^ accõmodarc os ncccflitados. Tra- obediente foy fcmprc aos preccy-

ziaopayquâfifempre hum cilicio tosdo pay ,&mãy^ que fendo )i

**^^'iiuy afpcro, com que domava fua Arccbijpo , & fua mãy Rcligíofa ,
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& defejándo D. Bernardo Bifpodc Condes huma cruel batalha, cm
Maunana hus Comentários de S. que a vitoria ficou per Amadco
Agortinho fobrc os Píalmos,que o coíd grande dano de feus contra

•

Saí to tinha cm grande cltimaçáo

,

rios, Sc morte do Conde de Gene»
tomou a Hiãy do Santo por tcrcey- va , que por vingar fua iniuria,

ra* &no inítame que ella lhos pe- perdeo ncíta jornada os hftados,

diOifemfaber dizer denaõaoque & vida » dcyxando ao Saboyano
clia dcfcjava , lhos deu no próprio livre de íua molcftia, o qual de*
inftante de palavra, & depois lhos pois de ter pago com largas mer-
mandou, & fe confcrvaò hoje no ces aos que ficàraó vivos da bata-

Moftcyro deBitume* Ena morte lha os bons ferviços que l/ve fíze-

aílim do pay,como da máy , a que rac nclla , quiz também honrar os
feachcu preícnte, moftrou cftra. morros com íepultura conhecida,
nhos tíFeytos de amor, & revê- & para ifto mandou fundar na*
rencia , venerando ncllcs não íó o quellc lugar hum Moíteyro cm
fangue, & natureza , mas a fan. honra da Virg.m Maria Senhora
ticladc,que cm cada hum conhecia. noíTa , a quem fe deu nome do lu-

Favorecido pois o Santo com ver garem que eftava fundado, & fe

a vontade do pay , & muyto mais chamou a Abbadia deStameiio,
com o favor do Ceo , de tal modo ou de Thamis. E como a nova Or-
florecia na virtude

, que parecia dcm de Cifterflorecianeíie tempo
vindo ao Mcíteyro para Mcítre cm grande fantidade,& rigor Mo-
dos outros, & naó para taõhu- naftico , quiz Aníiadeo que hou-
milde difcipulo,comoel!e fe mof- veílc ncfte Mofteyro Mon8;es da
trava. Viveo aífim oannode No. própria Ordem , & os pedi ) por
viciado, como outros de profeflb carta fua a DomJoaõ Abbade de
com tanta fatisfação de todos, que Bonavalle. O qual coníidcrando
nunca fe vio Prelado^ nem fubdito comfi^o quem mandaria por Pre >

cfcandalizado de couía fua , nem lado daquella nova Abbadia , &
fe ouvio de fua bocca palavra , de chamando a confclho fobre cite

que fe naõ pudeífc tomar grande cafo , devoto commum foy cfco.

exemplo de mortificação , & pa- Ihido S. Pedro, ainda que moço,
ciência. Succedco ncítc mcyo tem- & de poucos annos de habito , co
po,queoCondedeGsnevaafrron' nhccendotodos em fua virtude ,&
tadode Amadeo Conde de Saboya madureza huafuffieienciabaílantc

fegundo do nome , naõ cafar com a fupprir pelo 4|^he fallava na idaáíf

'

huma filha íua , com quem fe trata- de. Partido o gforijfo Santo para

ra cafamcnto , entrou poderoía» fua nova Prclafia , de tal modo
mente por fuás terras, f zendo- acrefcentou o rigor de fua vida

lhe cruel guerra a fogo ,& fangue, com o citado Abbacial , c mo fe

por onde Amadeo ajuntando íuas a paíTada fora chea de impcrfcy-

gentes, lhe lahiO ao encontro em çoens,&defcuydos. E como ofi-

hum vallc dos montes chamados tio da terri he montanhofo , &
Thamis, ou Stamcdio, que tanto afpcro , & pelo confeguinte de
quer dizer, como coufa que cíià muy pouca rccre;2ção para a vida

no mcyo de duas , o qual nome íc humana , & ncflcs princípios naõ

devia dar a cftc monte, por cflar livellcm mais renda, que acudia

no mcyo de dous Condados , & que grangcavaõ por fuás próprias

lhe fervir quafi de muro , & divi' mãos 5 cavando, & cultivando as

faó* Neíie lugar tivcraõ os dous hcrdades,quc o Conde dotara ao

Moftey-
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Mofteyro padecia5 os Rcligiofos porque as riquezas remporaes lhes

muytas faltas, porq muytas vezes naô cmpobrcceíTcm as eternas, que

paíTavaó com huma eftrcyta raçáo tinhaôdepolitado no Ceo, de tal

de pão de ccnteyo,& cô huma pou- modo ordenou as coulas , que to-

ca de ortaliça^cofida muy tas vezes mando efcaíTamcnte o que lhe era

ícm íal,& as mais delias fem azeyte, neccíTario para fuftcnraçáo , Òt re*

& o veftido, & calçado era tam vil, paraçáo da cafa , tudo o mais gafía»

& groíTeyro, que moviaó a com. va com pobres, & peregrinos, que

payxaõ todos aquelles que os viaõ nunca Ine alii faltavaõ / por cíhr

amortalhados em vida naqucllas fundado o Moíleyro junto de húa

cííreytas cogulas. Nefte rigor de cftrada publica, & em lugar tarn

vida, & fumma pobreza vivia o deferto,que íenão foíTe no Mof»

íanto Abbade taõ contente, como teyro, não tinhaõ os paíTagcyros

fe tivera todas as abundancias da remédio parafeagazalhar. Tanto

terra , & tal era íeu contentamen- era o fervor , & carid=»dc, com que

to, que baítava a coníòlar os ou- S. Pedro agazalhava os hofpedcs,

tros Rcligiofos, que por vezes ( cm particular aos pobres , &
eíliveraó determinados a deyxar defprczados do mundo

) que em
aquelie lugar , & tornaríc ao MoC- toda França,& Itaha íe faliava nef-

teyro de Bonavalle. E como Deos te Moftcyro , & ainda no tempo
naô falta com mercês a quem nellc dagora parece vivcr alli o erpirito

põem fua confiança , fuccedeo que do fanto Abbade ^ porque no par*

iabida pelas terras ao redor a fa* ticular de hofpitalidade nenhum
ma do cftranho rigor, com qus vi. lhe faz ventagem , & muy poucos
viaõ os Mongcs,d(a(antidade de o igualaó* Quando à porta do
S. Pedro, muytas pcíToas nobres o Moifeyro havia pobres^com quem
viíitàraó , & lhe acodiraó com lar. repartir efmola , o próprio Santo
gas cfmolas, huns dando ornamen* os hia viíitar, & coníòlar por íi

tos para a Sacrifiia , ourros di* mcímo ^ ôc levava ordinariamente

nheyro para veíiido , 6<. calçado na manga alguijna couía mimoía , Ss

do Convento, outros finalmente avantcjada do que fadava a todos,

fazendo doaçoens de quintas,

&

com que em particular confolava

herdades frutíferas para fuítenta» os doentes velhos , & meninos,
ção dos Rcligiofos. E o próprio tendo por fummogoílo vcllospar-

CondcAmadeo viíitando pcífoal- tir alegres , & fatisfeyto*. Com
menteo Moíicyro, &defcubrin- clias obras de piedade crefcia o
dona converíação do fanto Abba« Santo cada hora em méritos para

de o thefouro,quc Deos tinha fcy • com Dcos , & em reputação para

to cm fua alma, lhe tomou tam com os homens de tal modo, que
grande aíFeyção , que nada gover- fucccdendo hua difcordia na Igre»

nava (em íeu confelho ,& de novo ja Tarentenfc , por onde foy ne.

lhe dotou huma rica herdade com ceffario difporem da dignidade
vinhas ,& terras de paõ, chamada Epiícopal a Idrael , que entaõ a ti*

Monte Melioraco; de qucíe reme- nlia injuítamente, foy pedido o
diàraõ as neccíTidades dos Mon- fanto Abbade para Paíior daquclla

gcs,&podiaò com mais quietação Igreja. Movendo o povo a íemc«
continuar no Coro , & louvores Ihantc eleyção( além de feus mc-^

Divinos. Masofanto Abbade,que ricos , & fama ) a lembrança do
previa tudo o que podia fcr con. Venerável Pedro , que de Abbade
trario à quietação de feus filhos, do Moíteyro de Firmeza deita

fagrada
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fagfada Ordem dcCíAcr , foracf» rcprcícncar Tua paiçáo, ôç tanro
coibido para Hífpo daqqella Cida- inílàraó nclja, <|uc ao fim o çoaf#
de, no qual officiO cllc rcfplandc» trangèraó os Padres do Capitulo
eco com tantos wyos de vinudc p C ^"> particular noffo Padrç S-Bcr*

& tczcbrasiaõmarâVÍlhoras,quç nardo, que alii Te achou, j& a quem
aflim cm vida , como depois éã o Sinto tcvç ícmpre f? igular rcít

morte mcrcceo iHuftra lo o Sc-^ peyco, & veneração ) a confcniijp

nhor com virtude de mUagrcs, 8c «o que a vontade Oivmâ íç ípof»

no tempo dagora hç fua fcpuliura trava tnò çlaramcnte» Pofto aoHm
viíitada de peregrinos , & çnfcri- ncft* dignidade, de tal mod^ h
mos>que de varias partesdomun- houve,q 'c na pobreza do vcíiido*

do vaó fllli bufcar remédio a fcu na rigorofa abftinçnci^ dos m^ni.

mal, & o alcançáo pelos mentos jareis, & nas mais obn^ dçhumilf;
dcíle gloriofo Smto. Vendo pois dadc , nunca fe vio mudança cm
o Clero, ^ povo daquella Cidade, fua pcffoa. Mandava ordinária*

a íemclhan^a,que cm virrudes> no^ mente fazer de comer para os po p

ine>& habito tinha noffo gloriofo bres , & aquil o que íç gujzavd
Santo com ícu pnmcyro Paílor, Ôc para dles , era a melhor iguaria de
vendo como Uracl , que lhe íuc. fua mera, & quando íuvcedu da»
cedera na dignidade, por juítos rca^lhe algua avanrcjada , logo. a

rcípcytos fera privado pela Sé mandava pòr diante do pobre «lais

/fíouolicaí íc fora5 ao Mofteyro ncccífitado , 6ç doente que tinha

de Stamcdio, & com fumma inf^ comfigo, &fempcjoncmíâíhod<}
tancia pedirão a Saô Pedro, que fua pobreza lhe tomava o que ti*

accytatícocargodcPaftordeove- nha. EquanJofucccdiairpcíToal^

Ibaíi jíjuc com tanto amor o bufca^ mente viíitar i^ Igrejas de fcu Bif^

vaOi^ qucriaõ viver debayxo de pado , nunca comia íc não cm pu»
ícu governo; mas o Santo, que na blico , onde os pobres que thc»

humildade de feu coração não gafl[cm,lhe pudcíítm fazer com pa»

ichava lugar para tamanha croprc» nhh^íx, chegava o exccílb de cari-^

za , atemorizado de ouvir íemc* dade a tanto , que a!^m de se»

Ihantc petição, feefcufou de ma« partir quanto tinha para íi, torna»

ncyra, que cortou asefpcranças a va depois o que íeus companhcy*
quem lha fizia, £c fe torriàraõ os lOs tmhaô , fazcndoli;e aquciia

inenfagcyros muy tnfícs para a piedafa' força por nSo ver panir

Cidade > onde fe viohuma triíle<i dcfconfolados os pobres dcjcfu
zaunivcrfal tanto que íc foube a Chriíto. Feias vigílias ,& Horas
rcíolução do Tanto Abbadc. E fa- Canónicas, aquele não levantava

bendo dahi a poucos dias como conforme coltumava no Moftcy-

fioMoftcyrodeCiíter fe cckba- ro, gaOava ama yor parte da noyte

va Capitulo geral , onde S.Pedro em oraçaõ aff;rvoradiífiiiia , era

ic havia de achar com 05 mais Ab^ que derramava grande copla de

bades , mandarão os Tatentaíien- lagrimas. Peio lavor, & trabalho

íes algõas pcíToas das mais nobres de mãos, cmquenaó podia ga/lar

do povo, que em nome daquclla o tempo,con(ormcgaítaò os Mon-
Cidade pcdilfcm ao Abbadc de gcs,íatisfaziacOm o trabalho dfi

Cifter,quecom ccnfuras obrigaf- caminhar de huns lugares a ou-

fe o Santo a que accytaíTíí a Prc- tros, viíicando Tuas Igrejas , &
lafiajCm que canonicamente eíh • dandoo Sacramcnro da Confirma»

ya clcyto, U taóbcm foubcram çãa a peífoas grandess^c pequenas»
ícm



fcm^crdoar ^o cnfadamento,quc dias houve as rendas ufurpadas

;

daqui lhe nafcia, que era tanco, & repayrou as Igrejas cahidas^ôc as

taô ordinário, qiíc muytas vezes ornou de cálices de prata' com
íc punha o Sol Tem clle íe levantar pouco ciifto dos povos , a qucm íò

de hum lugar, nem ter comido pedia huma pequena clmola de

boccado. Para compenfar o íilen- ovos, coma venda dos qjâesajun%

ciodoclauflro pregava a palavra cava dcfpezas baíiantes ;-& na

de Déos ao povo. Ainda que co. Igreja Cathedral metco Cónegos
mo era mais amigo de obras , que Regrantes , para com mais perícyi-

de palavras , ufava de fua doutrina ção celebrarem as cercmonias^ to'*

cm lugar, que com termos ordina- cantes ao culto Divino. Ê de tal

rios podeífc fazer muyto nas ai- modo foube compor tudo iqtiCpa^

mas j & quando entendia do audi- recia o Biípado outra couía-diíFeí*

tório ferem neccííarlas elegâncias, rente do que antes fora .- Ik a Igr iâ
& figuras dcRhetorica, cómettia Cadiedral^quc ames era fc^ta de

fuás vezes a quem conhecia eloi maieyra , mandou edificar de pe*

quente, & apto para compnr eíia dra lavrada com huma fbrmofa
obrigação. Confeílava por íi mef- torre de fir^os^ cujo coru_hcott)ín

mo todos aquelles, que queriam o mais teéltoda Igreja eraj cubcr»

virfea ícus pês , & de tal modo tos de chumbo No recolhimento
chorava os pcccados que oíivia, dasrendasdoícuBifpado íechavíà

qucbaftavaõ fuás lagrimas a cau- de modo, que nunca os pobres fe

íar compuncção nos penitentes; & ficavaó queyxando ; & quando vi.

tinhalhcDcoscommunicado tanta nham os trcs mezes antes da no.
cííicacianas palavras, que ningue vidade, em que ha fome ordina-

p rdiífoluto, &: defaforadopec riamentenaquella Kegiaó, porícr

eador que foíTc , dcyxava de íe le« terra muy pobre : elle abria ícus

vantar muy outro do que alli vie* celieyros, 6t fuíkntava a geme
ra. Achou S.PcdroRo tempo, que ncceííítada até o recolhimento dos
entrou no Bifpado , as couías muy pães. & íc tinha noticia de peííoas

outras do que convinha ,' porque enfermas, por longe que eítivef-

os Ofíicios Divinos na Sé , & èm íem , as mandava viíitar , & provcc

outras Igrejas Collcgiadas fe fa. do que haviaômitkr, quando não
ziaóiibia , & friarriencevascafas podia por fi mcfmo.por algúí dos
de oraçáo, & Sacriftias eliavaõ Monges

, que fempre trazia com*
além de mal providas de ornamen- íi^c li laõcompaífiva? entranhas

toSjCahidaSj&muydamnUicadas tinha para com os pobres, que nun-
do tempo ; as rendas EccIeíiaíUcas ca eAendia a maó para dar cfmola,

andavam pela mor parte uíurpadas que as lagrimas lhe não cablífem

de algCias peíToas leygas, a qusm primeyro pelo rollo abayxo
j &

por íuamuyta valia ícnaó podíaS além de íe defpoiar aíimcímodo
tirar fem muy ta contradição;, Ôc o quetinha,a fcuscompanheyros,ôç

que era peyor de tudo , os Cleri- devotos o tomava para acodir aos
gos andavaó mal rcforírsados nas pobres de Chrilio .- como íe vio

matérias tocantes à fua obrigação, huavcz, que cftando hofpedado
E ainda qu|c toda^ seitas coufas cm cafa de huma illuílrc Matrona
moíiraííem tia prímeyra viíta hutn fua devota, Sz vendo que não havia

remédio muy difficil , o Santo fa» quem fc IcmbraíTe de acodir com
vorecido doCco Ihodcutaõ accó- eímola aos neccíTítados , o Santo
modado/c brando, que cm poucos cfquecido da dignidade guc tinha,

m7i 2c
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& guiado fó pelo fervor do cfpiri. paíTageyros , & o perigo da vida
to , tomou cícondidamcntc alguas cm que muycas vc ics íc achavaõ

,

coufasdamcfa^ Scguardou o me- peto que mandou reparar huma
Ihor que pode, íem cuydar que pequena cafa^ que alli havia para

ninguém o via: mas a nobre Sc* caminhantes, & fazer neíla hum
nhora i que notou o que S. Pedro nobre hofpital doca io de rendas^

fazia , & penetrou fcu intento^ pu* & herdades biíiances para Teu pro-

nha de induíiria alguas coufas na Yimento. E tendo notcla Comf>
mcfa de modo, que o Santo as pu- cm hum paíTo deílas propria<: bre*

deíle guardar. E quando no fim do nhãs , chama io Monte de oíFenfa,
jantar fc quiz levantar com a ef- aíHm pela difHcuIdadc do pad >

,

mola que tinha junta ,eraa quanrí- como por deíamparo da terra pa<

dade cal , que conveyodercobrir dccia aeda gente ^ dado que foífe

feu piedofo furto a hum Monge fóra de Uu BifpaJo , mandou à fua

feu companheyro t para que lho conta concertar os caminhos , &
ajudaflc a levar atèon JcopudeíTe fundar na p rte miis dcfcrta hum
repartir. Outra vez a «dando na hofpital para os Eíirangeyros^

ViíicaçáodoBifpado^ 5c pa fiando onde poz Keligiofos da Ordem
no rigor do Inverno p:los montes deCiíicr , &os fez Adminirtra-

A pesjunto a hum paífo^q chamaõ dores das rendas que lhcapp4 ou.

Columna de Hercules, encontrou Além deíl:s fundou outro H )fpi»i

huma muliter velha, êcpobre.quaíi tal no monte Jurefo , a que dotou
perecendo com frio por falta de baftante fuAentação para curar

vcíiido,& como alíi não foíTe de enfermos , & agazalhar pere-

provcyto elmola de dinheyro, & grinos. £ como hum dia paíTaífe

oe roupa não houvcíle commodí- )unto daquelle monte > aindi que
dade para fe fazer , o Santo com* outros digaõ que pela Comarca
padecido da pobre mulher , não Nemanfenfe , vio lahic de huma
fem grande copia de lagrimas man- caía palhoça hum menino vefiido

dou paíFar os cõpanheyros adian- paupcrrimamente , o qual tanto

te,&ellederpojado darunica,que que fentio a companhia da gente

trazia veílida fobre hum cilicio

9

que vinha > fe tornou a recolher

& ficando íó com a cogulla , dey • dentro como efpantado : mas o
xou remediado o frio da percgri. fanto Paílor ^ que nenhuma de fuás

na. Outra vez no mcyo do Inver- ovelhas deixava de lhe levar o co •

no achou outra mulher veílida ta5 ração atrás dos olhos^ o íeguio, pa •

pobremente ^ que quafi não tinha ra verai^ú fugeytodepobreza^em
com que honcílamente fecubriííe; que ganhar no^as coroas de gIo«

& como o rigor dos frios foífe in- na. £ como cncaíTe dentro na po*

tolerável, & o fanto Prelado não brecafa,vioamãydomeninolan.v
IcvaíTc mais que a cogulla , & hâa çada fobre hu i palha taõ fraca , 8c

túnica fobre o cilicio , lhe deu a aiílí<íla,que parecia eflar acabando

túnica , ficando cm tanta ncceflida* a vida > à qual perguntou S. Pedro
de, que anoyc« feguinteotiveraõ acauíade feu mal , U foubc como
quafi morto de frio, 6c com muyca havia fete dias que não gaitara

ditííiculdade o tornarão cm íl^de- paõ , nem o tinha para comer ,

pois de lhe terem appl içado muy* quando o faílio, & acnfermida*

tas quenturas. Dãs vezes que pai* de lhe deraô lugar a tanto. Com-
iava pelos montes Alpes , vio o movcu-fe o Santo interiormente,

cílranho trabalho^ que tinham os !^ não fem muy tas lagrimas acon*

folou.
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foloUjnaofódc palavra, mas com arguindo feusdefcytos , fe effiii*

parte de fcus vertidos , & c m ia a dizendo ferem acjueilas obras

mantimentos , & dmheyro para para varões de outra pcrfcyçá).

hummez, com que apoorc mu- Mas a inltancia, & d voçâo dos

Ihcr ficou remediada , & os cem- qucobafcavaô foy tal ^qucochn-
panhcyros do Santo €d;ficados cõ gou a fazer o íínal da Cruz fobre

ícubom exemplo, Ôc com o pouco cada hum dellcS;, & confentir que

calo qfâzia das couías da vida. HG lhe rocalTcmo habito . comqueto-
dia andando viíuando, lhe chega, dos íe partirão fáosnomeímoinf.

raõ cartas do feu Vcador ,(;ue era tante ; & cal foy logo o concurfo

Relipioío da nolía Ordem >em que do povo ^ que faltou pouco para

lhe dava conta de algumas nectífi. opprimiremoSanto,&otrararcrn

dadcs, que tinha para prov imcf to mal , & conveyo em hum corredor

da caía, & l.c pedia que não gaftaf. óâ njcíma igreja
,
que fica janto de

íc todo o dinheyro, que cobraíTc híia turre com duas portas , íazc-

dos rendimentos do BiTpado , íem rcmlhc hum lugar , onde e (tivcíTc

lhe mandar a'gumpara osgaílqs , íentado, para iragentc porordein

que fenãocícuíavaó. Surrio-íe o entrando por húa porta, 6< íahin •

Santo brandamente lendo a carta^ do por outra, fem fe opprimifem,

& confiado cm Dcos lhe náo faltar, nem darem opprcílaô ao Santo^quc

defpendeo com pcbres dous mil cm lançando a benção a qualquer

íoidos, que cobrou, íem tornar enícrmi, lhe mandava que fcfjíís

para cafa -com dinheyro algum, à fepultura de Santo Eugénio^
crendo que no lugar,onde osdcy- defcjando que na gloria dos mili-

xàra , cttavaò melhor cnthefou-» grés íc attribuiíTc o louvor antes

radps* aelle^queaíimermo. Aqui farou

muytos aleyjados, deu viiia a ce-

: L',v .

^"^^
: gosj fala a mudos, ouvir a furdos ,

CAPITULO -XXXÍJl. &tudo em tanta copia, que não
" foy poííivcl porem-nos em lem»

Como S.Pedro começou arefpUnde' branca. A'fama d::ftas maravilh >s

cer com maravilhas , & como de- Vinha hua mulher nobre viíitar a

' fejofo de fua primeyra qmetaçao S. Pedro, a qual andava prenhe,

fiigio do Bifpado , c^ como foy &paírandod€dez,ouonzemc2!:cs

tornado a£Íle : com ontras obras não acabavácdc parir, crcfccndo»

^fuas de mujta edijicaçâo. lhe a barriga cada hora com monf»'

í^^ : truoíagFaodeza: & indo nocamí-

COmo a vida defle gíoriofo nhõfecípantouocavâlto <jue ale-

Paftor foíTc taô perfcy tá nos vaya , & depois de a ver no chão
olhos deDeoSjôcde tanta cíd fica- volíando-fe a ella , a tratou mal

çâo para os homens, qui:^ o Seniior aos couces , rompcndolhe osvcf.

illuíiralla cofti graça de milagres tidos com a força delles. Vendo-fe

para fuíTicíente teilcmufího de a mulhernaqucllepcrigofòtranzc,

quam aceytolhe era: & achando- invocou o nome de S. Pedro, &
IcoSamo no Moftcyro de Santo ct>m milagre notável, em o cava b'

Eugénio^ fe vieraó à c!!c iiftliyios ouvindo nomear o Santo, cíleví'

doentes , & aleyjados pedindolhc taí» quedo, como fc fora ác pedra;^

que os benzefíc , & aícançaíTe do í< a mulher fc l.-vantou (aa Icm pa-

Senhor remédio afcusmíàíss. Ad* dccer detrimento cm parte aigúa ,

Hiiroufc cilcdc tal no\^iéâdc, Ôr & quando fc tornou a íuà caía, fií
a"'

•--í«- iivrc



T)A CH^RO^ICA !>£ CLSTE% ^^t

livre da primcyra payxaó,com que obrar^nicdiántca virtude da Cari.
a!ti viera. Chegou a fama deíías dadt. CrôCcia afama do Santo, &
maravilhas à Cidaic dcLaufania, a veòcração da gente para corne Ic

Onde naquella conjunção cftâvaô cm fóíma , qus fe começou a rei

metidos no cárcere rrcs mancebos catar, & temer que não fcíTí a

nobres, mais por terem partes po* honra do mundo caufa de perder
derofas^quc poro merecerem fuás o premio para com Dcos, 6c tra«

culpas, os quàcs cheyc s de con- tando dcncro cm ícu pcníamcnto
fiança no Senhor, & nos méritos cila duvida, fe refolveo a deyxar
de fcu Servo S. Pedro, fe cnco- o Arcebiípado , & íó com hum
mendàraõ aíFervoradamentc cm companheyro ir bufcar a*gu Mof-
fuas orações : & tal foy fua fé^quc teyro da fua Ordc*Ti , onde vivcíTc

o Santo lhe apparcceo vifivclmentc retira do do mundo , & occupado
a horas de mcyo dia , & íervindo- em oíFicios humildes , no repoufo
lhe de guia os tirou do cárcere dacontemplação,comoemcíFeyto
pelomeyoda gente que os guarda- comprio, indo-fe a hum Gonvcn-
va •,& como cftiveíTdm alguns d s to de Alemanha , onde não era co-

da guarda jugando às cartas junto nhccido de ninguém , no qual rc-

da porta do cárcere , por onde for* ccbido como qualquer Monge pc«í

çoiamente haviaô de paíTar os prc- regrino , fervia na cozinha , & nosf

ios, o Santo os çruiou pelo meyo maisofficios humildes com tanro
delles fem ferem viftos í & os não gofto interior , & quietação de
deyxouacé os pôr cm lugar fegU- cfpimo , qus dava admiração aos

ro, donde elles cm reconhccimen- mais Rcligiofos. Mas igual a fcu

todamercepromcttèraôdevirem contentamento era a laííima , &
je^um avÍ!UaroSanto, & darlhe defconfolaçaõdeíuas ovelhas, que
graças por taõ (inalado benefiio. achando-o menos , & bufcando-o
Eítando S. Pedro ainda ncíle M jf- por diverfos lugares , fcm acharem
teyro de Santo Eugcndo , como a noi'as dcllc, viviaó cm perpetuas
terra ao redor he toda povoada de lagrimas , & dcfconfolação , em
gente pobre,& a fama das cfmo« particular os pobres , que como^
las que fazia era grande , aconte- lhes faltava nelle pay ,& amparo ,'

eco que defpendido tudo o qus faziaó mayores extremos por fua

havia com pcbrcs, (cachou a dcf- aufcncia. Partir ô menfageyros aj

penfadofantoArcebifpo comtan. diverfas partes bufcando-o por*
la falta , que íc não era hum pre- deícrtos , & por Moflcyros de va-*

funto , & algúas poucas verças, rias Ordens, entre os quaes guiou
naó havia que guifar para íua fuf- Deos hum aonde o fanto Arccbif-^

tentação: mandou S. Pedro cozer poeftava,& vendo o paíTar entre
tudo , & no dia feguinte, que era os ourros Monges, lançandofc-lhe

Domingo, abertas as portas de aos pés com infinitas lagrimas, pu«
hum pateo, fe deu entrada a muy. blicoua todos quem era, que foy •

tos milhar s de gente ncccíiicada, coufa ouvida com grande admira*
a quem fcpariio com maõ liberal çâo dos Rcligiofos, a quem mà-
do prefunto , 5c coziaha fem faltar goavamuytoapoucaeftimação,cô
para nenhum, nem le podtr dimi- que o tratarão todo aqucllctempOji
nuir nada da quantidade ene co* & depois de alguns dias que fe»

zcraõ, moflrando Dcosnofíb Se- confolàraócom ellc, fe tornou o
nhor neíia maravilha os cffey cos, Santo a íeu Arcebifpado a tempo ,>

que fua Omnipotência coíluma que foy fua vinda de muyto fruto,?

; -^ Zá porqua



fotqnc ardia o Eílado dei Sabota vceqs lhe íahiraõ algãas trinta, ha.

cm aravas , &q Conde Hucnocno mas delias impcrfcytas, & a modo
cfl^ava c n catnpo contra ildcfonlo de qucbradis , outras em tudo fe.

Conde de Tholofa , qae laflDbem melhantcs às com que cozem com
enfeahor doÊftadp Gracianop9- fund) aberto para liaha , & todas

litano) entre Oí» qu5r$ íç íczS.pe- as mais pcrfeyçoens ordinárias*

drorasdjaneyro j ôtdadoquccom Eíictrabalho lhe aliviou em parte

Biuyto trabalho ícu acabou com hum fanto Abbade^ que por Tua

ambos que fiztrííen tregoas, aré oração fez que as agulhas fc con*

íe tomar hum meyo conveniente vçrtcíTcm cm pequenas laicas de

de pí55 ;jms como a coíiclufaõ to» pao,quc (ahiaó com menos dor, flc

tal do negocio pendia delRey 4c davaõ algum género de alivio à

Inglaterra 9 o Santo tomou a ícu cnfema, das quacscmcfpaçode

cargo ir pcíToalípcnce fazer com hú anno lhe fahiraódezaíTste naó

e!le cfta comporiçáo : Sí paíTando mais: & chegando S. Pedrc àqucU
no camiijho por hum lugar pouco Ia terra , & fendo agazalhado em
diftantedaCidaic de Ltía'> , onde cafj do paycom muyta caridade,

o agazalhctti hum Varaõ nobre cha^i cllc ouviode confiíTaó a enferma ^

maioPcdrodc Froxinçto ; huma & dandolhc o Santillimo Sacra*

filha do t^ualíen iocafadade pou. mento da Euchanftia , a deyxou
CO» por inveja , ^ oiio de Tua fo- livre do mil, & taõ fâa » que no
gra foyenfçytiçada demodo, que difcurfo de fua vida naô fentio

naõp^diaveromari io, nom ou- maisíemelhantc payxaô. Dcyxã^
vil o nomear , & í:om perpetuas do no caminho fcytacíla, &ou-p
dores paíravahuacrabalhofa vidi

:

trás muytas maravilhas , chegou
para remédio da qual eliamàra o a fe ver com elRcy de Inglaterra^

pay ]à hum homem , o qual tinha de quem foy recebido com íalvas,'

grande fama adquirido na arte de & honras extraordinárias , & pro»

desfazer malefícios ícmelhaatcs, o pondo o negocio a que hia , alcan*:

qual dcpiis de a ver p^rcicularmé- çou o defpacho na forma que dcfc»

te,diírcqueeíhvaç5ícrradacomQ java, com que deyxou pacificas a$

leiais cruel género de fcytiçQS , que guerras de Sabo) a. Succcdeoncf.»

nunca vira 5& depois de lhe ter ap- tc/meyo tempo que por morte do
plicado varias medicinas , & çu- lanto Padre Adriano Quano (que'

mosdqhervas , lhe mordeu em hu foy Monge deCifter) entrou no
braço de modo , que ficou nelle fummo Pontificado Alexandre
huma ferida aberta com os dentes, Terceyro co.itra vontade do Em-
& convaleceo do mal que tinha

j
perador Frederico Barbarroxa ,

tornando ao amor de Ceu marido, que cm íua competência fez clc«

êe, a ufar das mais p tencias, qje gerhum Anripapa, a que puzera5'
lhe lufpendéra a força do mal : mas nome Vicflor Quinto ; a que fegui-

de tempo cm tempo lhe tornavaô ra5 muytas Provincias, & fenho*'

húas dores de coração taõ cruéis, res de Itália, & quafi todo o Im-^

que a puihaó no ultimo tranz?;,& pcrio de Alemanha, podendo maia
ftínfi/clmente lhe parecia defpegar- atyrannica força do Empcrador,
ieltichui agulha das entranhas, a que a jjíliça,& verdade, quceíla-
qual piuco, & pouco vinha dií* va por Alexandre ,o qual como
correndo acè fahir pela ferida, que conheccíT: por fama a cftranha

q Mcftrc lhe fizera com os dentes virtudedeS. Pedro, & a cfiicacia,

ne faaço ^ dasi quacií cm divcrfas que Dcos noíTo Senhor dera a fuas

fupioq :»S pala-



palavras , o mandou chamar alta» 6í tinbaó pervertidas fuás Diccc-

lia , para com feu conídho , & crc- fcs por comprazer ao Empcrador,
dito diminuir a dureza dosfcifma- contra os quacs le oppoz o fanto

ticos. Nem lhe fahiofruftrada cila Varaõ de mancyra , que além de

cíperan^a, porque no tempo que conícrvar fcu Arccbifpado inta-

ofanto Arccbifpoeftevenaquellas dlo, reduziomuytas Cidades , &
partes, fc reduzirão muytos Bif- Vilias de outros ao grémio da

pos ao grémio da Igreja Catholica, Igreja Catholica , & com haver

& foy mais favorecido o nome do muytos , que o mcxcricavaô ao
verdadeyro Pontífice AIexandre,o o Empcrador,(como foy Herberto
qual por confelho de S.Pedro ajun- BifpoChryfopoIitano grande ini«

tou Cócilio emAgnania,ondc pro • migo do Sumo Pontífice Alexan-
cedeo cô ceníuras contra Frcdcri- drc ) nunca deyxou de o tratar de
CO Barbarroxa,& fcu Antipapa Vi- palavra , & obra com Angular vc-

<5lor,& os declarou por cfcomun ncração. Sendo iftotanto maisef-

gados,& membros podres dalgrcja tranho, quanto por menos repug*
Catholica. Mas como a força do nancia daquelaeo Santo fazia, o
Emperador foíFe grande em Itália, viraô pcrfcguir outros Bifpos , &
conveyo ao Sumo Pontífice paíT r- Abbades, dcpondo-os de fuás dig-

feaoReynodeFrança,ondeelRey nidades , & dcftruir Conventos
Luisoreccbeo com íumma vcnc- de ReIigiofos,fem Ihesdeyxar pc.

ração , & negociou com clRey de dra fobrc pedra. E quando algum
Heípanhajôt Inglaterra que o reco- o incitava muyro a perfcguir a
nhcccíTcm por verdadeyro Paítor, Santo, refpondialhe ( como fez

como emeffcyto o era. Tornoufc a Herberto) que bem bailava pcr-

S. Pedro a feu Arctbifpado tanto fcguir os homens , mas que naS
que o Summo Pontífice fe partio qucna tocando em S. Pedro defcn*

para França , & no caminho o íc« vergonharfe com Deos. Laftima-

guio hum fcifmatico com teoçâo va fc o fanto Arcebifpodas cruel.

de o aíFrontar, & lhe roubar o dades^que o Emperador ufavacon-
pouco que levava para fcu cami> tra os Ecclefiaí^icos , ôc para lhe

nho: & como jà chcgaífe perto , mitigar a ira , o foy bufcar à Ci?
cahio o cavallo com elle, & lhe dade deChryfopolis,ondeao prc.

quebrou huma perna de modo, fente eíhva com feu pcrfído Con-
que fe não pode levantar daquelle fclheyro Huberto , o qual tendo
lugar onde cahiraj Reconhecendo noticia deíla vinda do fanto ht•^

íuaculpa, pedio pcrdaô ao Santo c bilpo, & que fe agazalhava à
com muytas lagrimas, & arrcpen» noyte antes de entrar na Cidade
dimento, & lançandolhe elle a noMolkyrodeBethania, por lhe

benção, lhe farou a perna quebra- eftorvar o gazalho, mandou di«

da: mas para final do milagre, no zer ao Abbade que havia de fcr

ponto que o Santo o curou , arre- fcu hofpede : & como elle íc affli

.

bentou o cavallo em que alli viera, giíTe por não ter onde aga Talhar

& ellcfe tornou a pé attomto do tanta gente, Sa6 Pedro ihe diíTe

que lhe acontecera. Tornado Sa5 que fe naô pcrcurbaíTe , porque

Pedroafcu Arcebifpado, tcvcno- para feu gazalho hum cantinho

vas chagas que curar , porque a qualquer baftava i mas noífo Sc
fcifma Ic eftendéra de modo , que nhor atalhou a tenção do fcifma-

quafi todos os Biíposfcus Gomar- tico com húa enfermidade , que

caos feguiaó a parte do Antipapa, lhe atalhou a vinda : mas o dano, q
2z 1) alii
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alU niofcz,pfociiroude fazef rta Cruz,íc acabou de dcfenganar >

Cidâdc, aconíelhando a Frederico porque atè não ter o roubo reftU

^uc não ouvilíc os confclhos de tuido, não lhe foy poíTivcl dar hu

S. Pedro \ Sc a tanto chegou, que o paíTo fora da Igreja. Húa mulher

Santo pcdio ao Senhor lhe aco* vio na Igreja hum vaio de pao,

dííTc, 5c remediâíTe os males^que pobre na matéria, mas curioío Kg

áiquclle homem caufava na Igreja, obra, & defejando-o para beber,

& teve tal erficacia fua oração,quc lançou maõ delle, & o cfcondco,

Hcrbcrto cahía cm cama^ôc lem mas querendo iríe, ficou privada

íOnfiíTao , nem reconciliação com da viíta , & convcyo reílituiilo

,

a Igreja acabou ftus dias, deyxan- para Iheferreftituida. Ourrocaío
dooEmperador mais livre para luccedeoahumladraô, que furtou

obrar algum bem , como emeffcy' huma cogula de certo Rcligiofoj

to obrou por reverencia do fanco oqiial porvircuJe Divina, & me.
Arcebifpo , a quem fempre tratou rccimentos de S. Pedro , cuja prc«

com fingular Veneração. Tornado ícnça Dcos noíTo Senhor queria

o Santo a feu Arccbifpado, teVc honrar nos olhos da gente, nunca
Gírtas do Bifpò de Lcaô , & do te pode buUir> nemo dtyxou hua

Abbade deLongovao,(M3Íteyro anguftia decorarão cruelíílioia j

da Ordem de Ciftcr} craque lhe atè náo reftiruir o hcbito. Aca»

pediaõ com fumma inftancia qui - bando o Tanto Arcebifpo de dizer

zeífe chegar àquella Abbadia,para MííTa , Ibs trouxeraõ atado com
confagrar hum Altar em louvor de muycas cordas hum mancebo fu*

fcu , & noíTo Padre S. Bernardo, riofo, ou f como depois fc vio J
que então canonizara o Summo aíTombrado do jdcaionio , o qual
Pontífice Alexandre, & paraben- havia fetc dias que não comera,
zcr o cemaerio daquella Igreja ; nem bebera coufa algua, nem que-
éc como era coufa de tanto fervi- ria aquietarfe , nem obedecer a
ço de Dco?, 6f honra do Venera» cxorcifmos Ecciefiaílicos

, que
vcl Padre S. Bernardo , cujo par- alguns Sarccrdotes lhe faziam. £
ticuiar devoto , & íntimo amigo chcgando-o junto ao Santo com
clle fora vivendo, fe poz logo a muyta repugnância , clle lhe fez o
caminho, & fabcndo-fe na Ge mar« final da Cruz no peyto , com a vir-

ca ao redor íua vinda, foy tanto o tudedoqual o deyxou hum dos
concurío do povo , que punha ad- cípi ritos malignos em húa nojenta

miraçãoj & como o demónio cm evacuação, que deyxou attonitos

nenhum lugar deyxa de armar feus os preíentes ; & entendendo o
laços , o fez também neíte , per- Santo que ainda o fenhorcava ou-
fuadindo a hum homem popular tio, mandou que o Icvaííem para
que roubaíTe húa Cruz de prata, dentro da Igreja, onde f^^yca i fia

coi que havia reliquia? do fanto breve oração paz as mãos fobre a
Lenho. E como S. Pedro puzeíTe cabeça do atormentado , & lo^o
cfcõmunhaòaoroubador, quenâo em hum vomito terribel , & de
fahiíTc da igre;t , íem primcyro a maliílimo cheyro lançou o cfpi«

rcftituir , foy cafo maravilhoío rito maligno, & ficou pcrfcyta-

vcr que nunca o mifcravcl homem mente faõ. Acabando o Santo de
pode fahir pela porta fora em to* fazer cfte milagre, fc chegou a

do aqurllc dia : 6t como elperaíTc clle huma mulher com hum filho

para o (eguintc 5 cuydando que fcu, que havia três annos que era

prtido Saô Pedro poderia levar a furdo , & mudo , pcdindolhc com
^^' í - infinitas
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infinitas lagrimas fccompadeceíTc portunação pedia , que lhe dèfle

dcllcj a quem S.Pedro rcítituhio algâa raçaô avantcjada dos mais»

os fentidos perdidos > lançando- porque havia muyto tempo que
lhe fua benção, padecia fome , fcm achar quem lhe

.
déíTs efmola : diílimulou o Santo

, _ aígúas vezes , fem lhe rcfpondcr

,

CAPITULO XXXIV. nem Ihc-dar o que pedia; & vendo
á demaíia com que o importunava,

Em que fe frofegue ávida de S.Pe» lhe defcobrio a capa , & fez mof*
dro (om a relação de dguãs ma» trar hum grande paó alvo que tra*

ra*vílhasfuás , & o gloriofo fim zia , dizendo que pois Dcos noíTo

defra peregrinação» Senhor o provia, nãj tiraíTe o re-

médio a outros ncccííicados de

DF pois do fanto Arccbifpo melhor exemplo que clle. No
ter concluídas as coufas a Mofteyro de Bufeyra da Ordem

que hiâ, fe tornava a feuBiípado, de Ciíier, cm cuja dedicação fe

& paliando pelo Moíieyro de Al- achou o Santo , deu laude a hum
baripa^aquem fe deu cíie nome, menino de nove anno>, que naí-

por cflar fundado junto ao rio cera furdo, &mudo, focem lhe

Alba , fe veyo ter com clle huma lançar a benção , & invocar o falu-

illuítrc Senhora , cujo era o lugar tifcro Nome de ]e-u. A outros

deBayro ,queyxando-feque fcn. dous irmãos, hum furdo ,& outro

do cafada com ícu marido havia furdo, & mudo, reftituhio os fcn.

alguns annos , permanecera fem« tidos,deque jànáoufayaõ,fó com
prceftcril, & naõ tinha jà efpe» a virtude de fua oração. E a hum
rança de haver quem ficaíTe com a Monge da própria caía , que tinha

herança de fcu morgad©; cnco. cataratas _,& lhe pedi a faude, diíTe

mendou-a o fanto Arcebifpo ao que cedo ateria, masque o modo
Senhor , & lhe promctteo que ai- feria ordinário^ & naô miriculofo,

cançaria herdcyro , & íucccífor como em cfFcyto fe vio
,
porque

para fcu Efíado, como em cíFeyto dahi a vinte dias paíTou por allí

lucccdco, porque logo fc fez pre- hum Clérigo, que o curou muy
nhe de hum filho, a que poz no- bsmdeftemal. lado S. Pedro hQa

me Joaõ , ôc foy depois fenhor de vez a Alemanha , & achando fe na

Bayro,&fin^ular devoto da Or- Província de Alfacía,que hc jiinro

demdeCifter. No próprio lugar aoReyno,acabando de dizer Mif«

deu S. Pedro faude a hum aleyjado fa , lhe trouxeraô hua mulher , que
das pernas , & vindolhc hum cego de hua queda tinha caó quebranta-

pedir foccorro para feu mal, elle do o corpo, que com muyca diffi*

lhe diífe que dcíTe graças ao Se- culdade fcfultentavaemdua? mo.
nhor, & não defejaííe viíla, pois letas :fez o fanto Arcebifpo ora.

comella o havia deofrendcr,rou- ção, & depois fazendolhe o final

bando os bens alheyos ; & bem da Cruz fobre a cabeça, a mulher

fe vio a verdade do Santo, porque ficou fá a , & com admiração do
aflim cego como era ,não deyxa- povo pendurarão as molctas no
va de exercitar cfta mà inclinação próprio templo, cm que (uccedéra

no pouco que podi;. Outra vez o milagre, Na própria Igreja íarou

cftando S. Pedro repartindo por dous aleyjados,& deu vida a hum
fua maó efmola aos pobres , fc cego , unrandolhe os olhos com
chegava hum > òç, cçm grande im; agua , cm que lavara os dedos ao

Zzii) tempo
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tempo da MiíTa. Na própria Re- dida a hum menino , <|uc de fra*

giaõ lhe trouxcraõ huma mulher «^ueza dos mciiibros fe nao podia

enferma de gott^ coral , fobrc a mover de hum lugar. Jumo do
qual fez o fiial da Cruz , & no mcfmo Convento íucccdco , que

próprio inftante a tomou o mal citava húa mulher de parto havia

com mayor vchcmcncia , pelo que dez dias , fcm efperança de poder

fe chegou S. Pedro a clia, & Jhc efcaparcom a vida, & mandando-

diffe à urclha : Convém que fayas lhe o Abbadc hõa corrca de S. Pe*

delia ^& a deyxcs. E logo o ma', dro , que tinha guardada como
que tanto a opprimia, adcíampa- relíquia, no próprio inllante to/

rou , ficando a muihcr íãa. Ou- allumiada. Defejava o lanto Paf-

tra vez cílando dizendo MiíTa , tor feguir cm tudo a pcrfcyçam

lhe traaaõ hum homem doente Apoítolica , &quizera vender ai-

do próprio mal, & ouvií^o cllc gõas cavalgaduras de fcrviço, St

IS vozes, que dava em hum acci- dar o preço aos pobres , fe lho naõ

dente , que o tomou , mandou a impedira Henrique Abbade do
fcu CapclUõ que em feu nome o Moítcyro de Altatumba , que an«

foííe levantar, & mandaíTe à enfer- dando o tempo veyo a fcr Abbadc

midade , que o não opprimiíTc de Caraval , & depois Biípo de

mais :& como o CapellaôézcíTe o Albânia , allcgandoihe alguns in-

que lhe fora mandado , logo o ho- convenientes , que fe puderiaó íe*

mcm fe levantou faó. Achando- guir, fendo neceíTario ir a Regiões

fc o fanto Arcebifpo em hum lu- remotas,- o qualcõfelhoapprovou

gar do Condado de Gencva , cha- Deos no(To Senhor com lhe vir

mado Crufíllas , eliando tratando naquclla femana hum recado do
com o mcfmoCinde alguns nego- Summo Pontifíce, cm q lhe man-
dos importantes , lhe puzeraó dava que íc ViíTe com os Reys de
diante três mulheres enfermas França, & lno;laterra,& atalhalío

dcfte próprio mal , às quacs cllc as gucrras,quefecomcçavaõ entre

deu faude , cocandolhes com as ambos com grande detrimento da
mãos na cabeça. Naô faltava quem Ij^rcja CathoUca. Poz-fe o Santo

murmuraífe das maravilhas do a caminho, & chegando ao Mof*
Santo , Ôc quem julgaíTe a mal a fa tcyro Pruiiaccnfe, adoeceo de húa
cilidade,com que curava os enfcr* enfcrmidide, que o teve em cama
nios,& como húa vez failaíTe com hum mez intcyro , dando ncôc
clle familiarmente o A; badc de tempo faude a muytos doentes»

Stamcdio , lhe diíFe que não falta» qae fc enfadavaô com aquelle con*

vaô peífoas, queonotaíTem de tan- curío de gente, porque gaftava5

to milagre, eíiãdo já a Fé de Chri • mais do que tinhaõ de renda com
íto taó plantada , que naô impor- os hofpedes ; o Santo os animou
tava para íua confirmação, ao qual com pronícíTa queachariaõ os ccN
rcípondeo S. Pedro que taó fria Icyros mais providos do queeíta-

atidava jà a caridade, & o iervor vaó antes de fua vinda , como fcai

CarhoUco , que todos aquelles, & falta aconteceo. Sabendo hum ho*

outrOimuytos milagres importa» mem Fidalgo daquella terra os mi*

Vâõ, para tornaro mundo fobre fí. lagres,qiic vPedro fazia, ic pardo
No Moítcyro de Bullion deu vif- para o ívlojfteyro onde citava , Ic-

ta a hum cego , pondolhe fua pro» vandolhehum filho fcu,quc de ccr-

pria faiiva nos olhos : & no de ta enfermidade ficara cego, & co-
Bcllavailc rcitituhio a faudc per- monocÂmmho encontraífe algúaf

pcíToai
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peíToasquc vinham jàdo Moftcy* cezcs,& Inglezcs o modo dccon»
ro,hua delias lhe deu hum peqac* cordia,q convinha entre osRcys*
nodcpaó,qucoSancobcnzera, £c lhe trouxe hua mulher pobre hõà
tocando com cllc os olhos do cego> filha fuamuda,aquc oSanto dcU
logo alcançou vifta. E chcyos pay, faudc , tocandol-hc com a faliva nt

£c filho de admiração > £c alegria

,

língua. Pouco depois chegou hunv.

íc foraõ dar graças ao Santo da mancebo, que rrazia fuamãy alcy.

niercc recebida. Tendo jà alguma jada ,& fazendo. hc o Santo o final

melhoria, fc foy S. Pedro Ver com da Cruz nas partes enfermas 1 fc

elRcy de França , que cntaõ cíla« tornou íãa para íua caía. Ao dia

va no lugar deCorboIio , o fc. feguinte cftando e Ref Luis dô
nhor do qual csã particular priva* França , & ode Inghterra com o
do do próprio Rey , & por fcu Cõdc de Flandres, doutros muy*
mandado fahio a receber o Santo tos fenhoresi de tratando no ne*

algúas legoas antes de chegar ao gociodapaz, fe chegou acllchãa

lugar : & apofentando-o em feus mulher com hum filho, que deícu
paços > o Santo lhe pagou a hof • nacimento era cego ,& veado que
pedagem , dando faude a hua filha a guarda dos Rcys impcdiad íua

lua de cinco annos , que naícéra chegada, o Santo a chamou, &CÓ
aleyjada das pernas ambas. Daqui eílupenda maravilha deu faude ao
fe parrio o Santo para Calvoraon- menino em prefcnça de todos i^

te, que hchúa Villapoftanoscon- ficando dRcy de França taó atto-

fins de França , 5c Normandia, nitO) que fcm ponderar o que fazia

ondeie haviam de ajuntar os Reys fc poz de joelhos venerando no
para tratarem da concórdia ^ 6c menino a virtude Divina , qu<S

labendo olnglez de fuachegada, ncllc obrara taõ cílranha maraví*

íe foy logo ver com o Santo , ôç lha. Chegou poucos dias depois
íem a devoção lhe deyxar lugar quarta feyra de Cinza, &: oSárt»

para ufar de íua grandeza , tanto to fe foy ao Moílcyro de Marmof <

que chegou a vcllo fe apeou do to para celebrar a entrada da fantá

cavallo , & com a cabeça deícuber- Quarentena , ôc fazer por ú mcfmo
ta íe lhe lançou aos pés, Scfe abra a catholica ceremonia de dit a

çoucom cUcs, pedindolbefuaben- Cinsa aos Fieis , a qual elRey de
çáo. Em grande afAic^áo fe vio o Inglaterra quiz tomar de íuamaõ.
Santo com ei^as honras taôalhcyag & outros mu ytos Senhores, aílim

de íua humildade, mas pode a de- de íua Corte , como da delRcy de
voçãodoCaiholicoReytanto,que França, entre os quacs vcyo hum
lhe houve de confentir quanto Capitão , que tinha a viíia de hum
queria , & deyxarlhe por rcliquia clho perdida por cauía de huiii

o manto que trazia fobre o habi- golpe de bcíta
,
que receberâ em

to: & como os companheyros de hfia batalha , 5í chcyo de maravi*

S. Pedro cnranhaiíem a clRey a Ihofa confiança começou de pedir

eíiim^çáoqueíe fazia da capa^clle ao Santo que o remedia íTedaquet^

lhes rcípwndco que o fazia porque la falta , como fazia a outros mu y*

vira có fcus olhos as maravilhas , tos. E por maisdefculpas que Siô
queDeos obrara por hiía corrca , Pedro lhe deu, elle infiíiio de ma»
que o Santo lhe dcyxàra outra vez ncyra,quc houve de lhe fazer o
que fe vira com cllt. Eíhndo o fitialdaCruz no olho , a que logO

fanto Arcebispo neftas partes tra fc rcihtuhso a potencia de vef , de

tando com alguns Príncipes Fran- íicou taõ faõ^ como antes fora#

dcyxandq
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dcyxando a eiRey , & aos roais

Príncipes ad.nirados de taõ rara

virtude t & privança com Dsos.

No lugar dcGiforcio, que hs de

Norinaadia > citando prelcntcs

muytas peíToas, & com ellas Hugo
de Accrvilla, deu o Santo faude a

hum menino, que cílava jà Cem

falia I nem ufo de ícntidos
, por híi

tcrribel íiuxo de fangue dosnan.

zcs,& bDCca.oqual lhe cílancou

tanto qus S. Pedro lhe tocou ncítes

dous lugares com hui pequena de

faliva. No Moiicyro de Edcra, q
he de Rcligioías , deu o Santo

faude a dous furdos , & a hum ho-

mem que tinha m yo corpo toliú.

do , & nua mão , & pé Cecos rie to«

do ponto. A' inftancia da Rainha

de França foy o fanto Arcebipo
vititar o Convento deAltabruey.

ra , que hc de Religioías , para

confagrar nslle hum altar, Ôc alli

deu íaude com o final da Cruz a

huma menina cega. Cheganio o
fanto Arccbirpo aos annos fetenta

& três de fua idade y dos quaes gaf-

tou quafi os vinte no mundo , dez
no Moileyro de B ^navallc , onde
tomou o habito, outros tantos na

AbbadiaStamedienre,& trinta &
três no Arccbifpado, foy o Senhor
Deos fervido de o chamar ao pre-

mio da Bemaventurança eterna >

que tinha merecido no difcurfo de

ÍUi peregrinação. E como íoífe

ao Mjfteyro de Bcllavalle , qie
cílà no Bifpado Cnrif^p^litano,

lhe fobrcvcyo húa terribcl enfer-

midade de febres malignas cm húa
Aidca, que fe chama de Dom Mar-
tinho, no qaal lu2;ar os morado»
rcs para eterna lembratiça levanta-

rão hua Cruz de pedra fcrmoíiíli.

ma , que durou por largo difcurfo

de annos. Alguns dias cfteve atli

ò íanto Prelado fcm a força do mal
lhe dar liberdade para chegar ao

Convento : mas ao tí m fc esforçou

4-ipoio^ que chegou onde dcfc-

LlV%0 QX)A%rO
Java, 5c foy recebido dos Religio

.

foscomhua caridade extraordiná-

ria , alegrando-fe tanco com' fua

prcfença , quanto os iaitimava

vellocm talcttâdo. Tanto que en-

trou no MDÍleyro íe lhe aggravou

novamente o ma' , & começou a

moítrar em fi clari (limos fínaes de
pouca vida , por^jue aííim a faita

de vijjor , ôc forças , como o íaftio

intenfo que tinha, e iavaõdecla^

rando as breves horas de fua perc
grinação. Chegou oterccyro dia

deMiyo, em que fecekbraafelia

da Invenção da Cruz àz Chriíio,

no qual dia fe acabou o Gonvenro
de refoh'cr que a doença do San-

to era mortal , aífim pelos termos
delia , como por o Santo o dizer

claramente ; & daquellc dia em
diante, acabando de tomar os Sa-

cramentos di Santa Madre igreja,

ficou como cm cxtafe elevado o
pcnfamcnro na Gloria , para onde
cilada de caminho;& quando veyo
o dia oyravo do próprio mcz,no
mcyo dos Religiofos , & nas mãos
dos íantos Anjos deu oefpirito a

feu Crcador no anno de Chrilto dc
mil & cento & fetenta & hum.Tres
dias cíleve o Tanto corpo \'zít\{ç, fc-

pultar, por não dar lu^ar a tanto

a mulridaõ do povo que o vinha

Yer,& no fim o fepultou o Bifpo

Chrifopolitano defronte do Altar

da Virgem Maria Senhora noífa.

Houve cm feu enterramento gran-

de concurfo do povo que vinha

beyjarlhc os pés , & Icvar algumas
relíquias fuás, por meyo das quacs
obrava o Senhor grandes maravi-

lhas, & obra até o tempo dagora
cm ícus devotos , affim nos que
vihtaò fua fepultura , como nos
que a cllc fe cncomcndaó em di'

vcrfas partes do mundo.

CA«
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quadraíTcm tanto,como os primcy-"^
' ros cm que íe criara , & aflim va -

CAPITULO XXXy. cillava na determinação que toma.
ria. Porque fc lhe fazia de mal

De dgtms Religiofos , qne da Or- profcíTar vida que Ihcnaofatisfa*

dem dos Cónegos Regrantes t & 2»a;& tinha por grande aíFronta

deS» Betttofepaffâraã a Ordem tornarfe à Religião que húa vez
de Ofter^ onde acabarãofanttjft* deyxàra. Mas como iítolhc nafcia

Piamente, detcrnbcl tentação do denonio,
& Deos não deyxe tenrar a ninguc

"\T I^endo ainda noíTo Padre S. íbbre fuás forças,pcrmittiodeíen-

íkhiy V Bernardo, houve hum Co» ganallo do erro em que vivia, por
àsyivade nc^o Rcgrantc de geração nobi- meyodehúa vifdõ maravilhofa. E

íiííima, a que alguns chamaô Frey íby que hua noy te cftando jà rc-

Edmundo, o qual fendo de collu- poutando , fc lhe reprefcntou o
mes femclhantcs à fua nobreza ,

&

cfpantoío dia do Juizo univcrfal

,

à vida que profeíTava^ era cm íeu & vio ao Salvador do mundo com
Moríteyromuy venerado , & tido roíto, & apparato fcvcnflSmo fen-

de todos cm grande reputação : tadocm hum throno de nuvens,

&

mas vendo que na Ordem deCií- acompanhado de bua copia inna».

terfloreciaorigor Monaftico, & meravcl de cfpiritos Angélicos,

que o mundo citava chcyo da fama que como Mmiftrosdefua juíliça

de C laraval ,& fcu íanto Abbadc, eílavaó aguardando o que manda,

aííentou comíigo de mudar o ha- ria fazer a cada hum dclles Na
bitoA profcíTar ^quelle novo mo- terra lhe parecia ver os homês ate •

do de vida, que com tanto 3 pp:au- morizádos, & folicitos da fuc-

ío íeaJmittia na Igreja Catholica: ceíío que cada hum teria neíle ri-

poftoquc nefte mcyo tempo ou- gorofo exame, & muy cm parti»

viíTc contar o rranzito de N. Pa- cular as pcffbas Ecclctíafticas, &:

dre S. Bernardo, nem com ifto fe de Ordens Monacaes. Todas as^

mudou fcu intento , antes tanto quaes vio cm lugares apartados,

maisfeaffcrvorouparaocomprir, muy penfativo cada qual fobre a

quanto os milagres, que dellc íe obíervancia de fua Regra, cíiatu»

contavaô,fa2Íaõ fua fama mais re- tos,&ceremonÍ5S,pelo texto das

alçada. E impetrando licença de quaes haviaõ de fcr julgados os

feu Prelado, fc foy a Caraval, Rchgiofos de cada qual delias,

onde tomou o habito de Noviço Eítando todos fufpenfos ncílatri.

com hum fervor extraordinário, bulação, vio oReligioíò vir húa

& nelle começou a fcguir os ad:os Ordem , & Congregação de Mon
.,

regulares,& fazer os miis exer* ges vertidos de branco taóclaroáj

cicios de humildade com grande comocílrellas, &no meyo de to«*

aquietarão de efpinto. Mas co- dos hum mancebo, cuja fermofura

mo feja regra quaíi òrJinaria não naó admittia comparação com ne»

viverem quietos cm outro habito, nhum outro , o qual animava to

.

aquelics que íe criaó em algum dos os fcus, & os enchia de con.

diffcrcnte , começoulhe o demo* fiança, para ícm temer chegarem

nio a trazer mil inquietaçocns à diante do foberano Juiz fcm re«

confciencia , porque nau via cere ceyos de poderem fcr condenados,

monia , nem ouvia ler eftatutos, E parecia ao Rchgiofo que todaa

^ue lhe parcccíTcm bons, nem lhe as outras Rciígiocns lhe davam
lugar.
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lugar , & fc humilhavaô quando pcrtincnrc (figurada no ramo Jt

cftcs paílavaó quafi reconhecendo- arvorej o fazia incapaz de fer coa-

lhe hum modo de obediência > ôç tado entre os filhos de S. Bcrnar-

alcgrando-íc com a grandeza de doi de tal modo lançou de íi os

íua gloria. E chcgando-fe aqucllc pcnfamcntos, cm que antes andava

oanccbodefermoiura rara diante occupado, que nunca mais houve

do throno de noflb Rcdemptor ccremonia da Ordem, que lhe naó

JcfuChrifto , foy delle recebido parcccíreta6fanta,comonaverda-

com moílras de fobcrano favor, & de o faó todas. E governando a

lhe deu paz no roíto a elle , & aos vida cõforme a ellas os annos que
mais^que com cllc vinha5,cnchco viveoni Religião, quando chegou

de novo rcrplandor,& gloria,com a hora da morte , lhe apparc.co

que ficàraõ mais bellos do que noíTo Padre S.Bernardo da mancy.

antes vinhaô , & avanteiados de ra queoviri na viíaô referida , &
todas as outras Congrcgaçocns cm fua co^ipanhia foy gozar da
que alli havia. Admirado o No« GIoria,í^Bemavcnturança eterna,

viço de taò extraordinária coufa, O ide hOje dclcança.

íe chegou a hum dosprefent<:s,& Eti outro Moílcyro de Goni loanncs

lhe p rguntou que Congregação gos Regrantes houve hú Religio- Er^f"»-

dc juftos era aquella , a quem o ío de vida fantiífima, oqualcom g*^J-^'

Salvador do mundo fazia tantos defejo de mayor pcrfcyçaõ trazia raitus*à

favores , & llie dava lugar taô cm vontade de tomar o habito no ^í''''****

avantejado a rodas as mais
i ao que MDftcyro de Claraval, & como cm Bemfrdí

lhe foy rcrpondido que aquella vida ds N. Padre S. Bernardo o í»'>'7»

era a Ordem de Ciftcr, Icoman* intentaíTe por vezes, naó lhe foy
cebo refplandecentc S- Bernardo poífivel por alguns rcfpeytos^que
Abbade de Claraval , q nos olhos de novo recrccéraô. E quando
de Deos era muy acey to. Ouvindo vcyo á fua noticia fer o Sanfo falc-

o Noviço tal coufa^ & tornando eido, foy trilleem todo eftremo
fobre fí , começou a dizer inte crcadoquejà lhe nãj feria poffivcl

riormcnte , que pois elle era da acabar no habito de Ciftcr, pois
Congretração deCiftcr , & Novi. não vivia aquelíe em que tinha fun-
ço do Moftcyro de Claraval , feria dadas todas íuas eíperaças. Porém
bem ajuntarfe em companhia dos con o feu animo , & zelocraôtaó
outros para fer com clles partici- conformes com a vontade Divina
pante da gloria, que Chrifto lhes cila lhe mollrou o meyo de íeu rc-
communicava. E a cometendo irfe mcdio. Porque huma noyte eílan-
ajuntarcom elles , de tal modo lhe do canfado deorar,5t de feaffligir

parecia ficar embaraçado no ramo por eíle rcfpey to, lhe parecia ver.
dchãa arvore chea de nòs,qije por fe no meyo de hum campo, onde
niaisinílanciaquefez,lhe nãofoy b via muytaspaveas de trigo fega-
polfivcl delembaraçarfe : & no do, das quics noíTo Padre S.Ber.
meyo deíla anguftia acordou cu. nardo tinha juntas a mayor parte,
bsrto de luor , ôcchcyo de lagri. & andava folicito por ajuntar ou-
mas, que derramara dormindo, trás muytas, de queo campo cíla-

com a p?yxav') que tinha emíevcr va cuberto. E acordando depois
privado de hum bem taô grande diílo , cniendco logo que a vifaó
portaõpequeno embaraço, E ca- Ihcmol^rava como além dos muy.
hindo logo na fignificaçaõ do que tos filhos que o Santo ajuntâra jara
vira, &como húa tentação taóim* Dcos vivendo , havia de ajuntar

outros
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loutros innumcrâveis depois da derramado. E taó perto cftava

morre, entre os quaeselle poderia dclleoíanEaAbbadc, que poderá
ícr contado. E tomando daqui i\C' o Noviço tocarihe com a maó ^ íc

grc prognoíHco; íc foy a C4aMvaI, a eftendéra ; & depois de cftar a&
& romou ohabito dcNoviçocom íiin algum canto com os cíhos fi>

híí fervor taô intimo , como aqucU xos nclle , lhe lançou a benção , 2l

Icqucdcfejava íamfazer empou- defappar;2ceo de fua viíla, dey^

CO icmpo os compridos defejos q xandolhc o coração abrazado cm
tivera de fe ver naquellchabico;íó amor Divino, & taó iníluido em
fhed^va pena a falta de noífo Pa^r coufas doCco , que nada IhcdaVi

dre S. Bernardo, a quem amava cm mais psna , que viver tanto tempa
JcfuChriftocom híia caridade cx- na terra auícntc do que dcfcjavái

ceíliva : mas como a não tinha poU Tinha tanta familiaridade cAâ ían^

ta cm parte , que íe Ihedefagrade^ to Noviço com feu> ScnoíTo Padrò
ccíTe, quizlhe o Santo moflrar S. Bernardo, como podéra ter, fo

quam bem a pagava , alegrando-o fora vivo , & em parte muy ta mais,

com fua gloriofa prefcnça huma,ôc porque algumisvezes lhe parecia

nvuy tas vezes. Das quaes foy a entrar íenfivelmcnte cm feupeyto,

pnmcyra , eftanio hum Domingo & unirfc com ícu coração , onde
às Matinas, & como ^^o trabalho, lhe caufava os eíFeytos para com
&vigiliasfe fentiflc o Noviço can- Deos, qu e o de S. Bernardo fcntia

fadOíôccomeçaíTeaíIim em peco- vivendo no mundo. Ecomoh.um
moeíia^a adcícahircomhíía fom- diaeílivelTe às Matinas có o pen^

bra de fono cm forma , que nem fi- famsnto na Glo^ii , taó cxceíTivai

cava bem dormindo > nem bem goítofcntio interiormente , que
acordado, o ftnto Abbade fc IKc lhe parecia eftar fcueípitito a pon»

poz Jiante , & com brandas pala- to de deyxar o corpo com a vchçt "J.ttj

vras lhe diíTe que tiveíTc attenção meneia do defejo que tinha de pof^r í ^ *»

aoque cantava ,& IcvantaíTc o ef* íuir aq iillo cm que cuydava. Actii ^^^^^^

pinto a Dcos , náo deyxando to- boufe o anno de Noviciado, & o
dos os dias de derramar algumas fanto Religiofo (a quem alguns
lagrimas por fuás culpas

, porque ainda que com pouca certeza chi*

aílim alcançaria o repoufo da Glo* maõ Gilb^rrro ) fez proíiílaõ naa

na, & a clle teria por advogado máos do Abbade de Claraval coíi>

certiílimo diante de Deos -, ditas as tal goAo de íe ver unido ao nume •

quaes palavras,fe foy meter no ícu ro dos filhos de S. Bernardo , quo
fcpulchro ,qucc(hva junto ao Al. aque la côfcífava fera mayor bero-

tar de noíTa Senhora, deyxando o aventurança , que nunca fentira

Noviçoadmirado, porque foy a vivendo na terra. Naconcemplan
vifaõ taó clara, que ellc próprio ção tinha raptos, &extafes admi«
duvidava fe o vira com os olhos

,

raveis , alguns dos quaes durava5
ou fc fora obra efpiritual. Da qual dias mtcyros fcm tornar a feu (cn*

duvida foy logo tirado, porque lido. E como viveííc alguns annos
cíiando acordado , & com o fcíiti- neíta fantidade » foy o Senhor fcr

.

dono que vira, accndcndo-fc no vido de o chamar para (i de hum
amordc Dcos , & de feu Santo , plcuriz , que lhe cauíòu a morte
íubitamcntc fc lhe tornou a por algum tanto acelerada : ainda que
diante , para que os olhos corpo fc não pode chamar morte aprciia*

raesfcfatísfjzeífcmdevcraquillo, da adaquelle, que continuamente
por quem tantas Lagrimas tinham a cfpcrava; nem a fua merece nome
5''.; dc

«r-íoT
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de morte i pois na mayor agonia Ihou que pcríeveraífe na Ordem
delh cítàva taô quieto, co no fc quetinha profci]ado,atéc]U£Dcos

ana5 fcntira. Porque tinha com- tòíTc fervido de ordenar outracou.

ii^^O anoíToPadrcS Bernardo^quc fa. Via fe o Abbade Simaõchcyo
niiacaodefarDparouaté levar có- de idade^ôcofirnda vida muy chc.

íigo aquella alma dicofa , que ao gadoí Sc íofria mal cuydar q opo-
partir deyxou o corpo taõ bcllo, deria achar a morte fora dohabno
como fe jà tivera parte na Gloria Ciftercicnfe, 5c dos cLuílros de

do eípirito^ que íc lae partra. B. Claraval, onde eípcravadc ter fc-

tacsforaó os extremos que os Re • pulcura;dcachando-fe húdtacom
ligiofos viraõ nellc , que houve noiTjPadreS. Bernardj, llie diíTc

duvida fe lhe dariaô fepultura que jàera te^npo dclhe defpachar

mais honrada do que coítumaó a pctiçaò
, que tantas vezes rinha

dar aos outros Monges, pois Dcos feyio, & de o deyxar vir para fut

o honrava com mercês extraordi- obediência, poiscftava jà em ida-

narias* Mas ao fim concluirão to- de decrcpita^Sd remia morrer muy*
dos Yio voto mais humilJc, òc o to cedo, ôc (efoíTe fora de Clara*

fepultàra') no Capitu'o entre os Val, o fentiria mais que apropra
Abbadcs , onde ao preícnte jaz morte. Ao qual reípondco o.San*

aguardaidocmcópanhiâ de muy^ to qac fem duvidi lhe promettia

tos Santos o dia do Juízo uni ver. que naó morreria fora donde dcíc-

Íal,eiTi que refurcitarà triunfante Java. Baítou eiU repoíla para o
para em corpo, & aima gozar a Saco velho fc aquietar todootem-
gloria, que mcrcceo Vivendo. p3 que viveo noíFj Padre S. Bcr«

Entre outros muytos devotos, nardo, trabalhando fcmpre por

Toannes ^^^ HoíTo Padre S. Bcmardo teve ajuntar virtude , & por chegar ao

Ercmi vivcado, f yhum dellesDom Si- cunc da pcrfeyçaõ Evangelici.
«»« 4». mãa Abbade do Moftcyro JeCazy t ouvindo a fama da morte doSi-
^ * *'' daOrdemdenolb Padre S.Bsnto, to AbbaJe, feafdigio fobremodo

O qual vi vetado no mundo, fo yho por le na 5 haver de comprir a pro»

mem nobihflíi no, & na Religião fccia cm tempo que pjJeíFs go-

famofo em fanridade. Eco no ri- zar de fua coaveríaçaó* Algum
nha conhecido o dom da graça Di tempo depois perfcverou no cargo

vina> que morava em no To Padre Abbacial» & vendo jà a vida poíla

S. Bernardo, vinha-^oviíitar muy no ultimo fío^fcpartio para Clara-

tis vezes ao feu Moíleyro de Cia • vai, teido primcyro feyto rcnun.

raval,& confultar com clle materi- ciaçaõ do feu Moíteyro ; & vcílin-

a5 importantes , affi n ao bem , & do a cogulla branca, começou a fc«

quietação de fua confciencia,como guir os ados regulares com tanto

à de toJos feus íubditoS; fie go- rigor, ôcafperc za, como fe fua ida*

vcrno de íua Prelazia. Ê como era de, êí forças foraõ baftantcs para

homemde virruiemuy íin:era,de' tantos tribalhos. E nelles vivco

felandoavaatcjarfcneíía , fez deli- dando maravilhofo exemplo perco

bcraçaõ de renunciar o cara;o Ab. defeteanno>,n jdifcurfodosqua»

bacial, & tomar o habito Ciiterci

.

es teve mil favores Divinos, & vi-

enfe; masco nona di^nidade,quc íicaçóes deefpintoíí Angélicos, &
tinha, era muy ncceflíaria fua prc- de nolo Padre S. Bernardo, que
fença, & fazia muy tos ferviços ao miyras vezes Iheapparecta, &o
Senhor,naôquizoSantoconfentir incitava a chegar com o animo
na troca da vida, anccs lhe aconfc* onde as forças do corpo faltavaõ.

dí>

'

Era
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Era muy agí-adâvel a todos> por» que determinou bufcar meyos,
que fendo taó carregado de annos, por onde podcííe gozar de fua

a ninguém molcíhva, antes queria companhia, ócconverfação. E c5-

fcrvir, & dcfcançar a cada hum^cm municando com clle eíic defcjo

,

premio do qual lhe deu o Senhor aíTentàraô que de licença de leu

eterno dcícanço no lugar que mais Abbade (querendoa clle dar) o
defcjava. E ao tempo de feu tranzi- acey caria em Claraval com muyto
to fc ouvirão vozes Angclicas,q ue goílo^ & fc teri j por venturofo cm

' com mufica Tuavc leva yaô aquella levar a feu Moíleyro tam qualifica

.

ditoía alma ao perpetuo dcícanço, da virtude como a fua. Partio-fe o
de que hoje goza. He Teu nome rc- Santo para Roma, & Gerardo nego-
ferido no Catalogo dos Varões il- ciou a licença de maneyra, que o
lultrcs da Ordem dcCiíter. Abbade lha concedeu , ainda que
O Mofteyro deFarfa he huma com p >uco goíto , porque ícmia

dgs nobres, & ricas Abbadiasde muytoficarofeu Mortcyrodefam.
£*!" Itália, &aífimíaò os Abbadts muy parado de varaõ taó Santo j mas
tac.36. grandes Senhores, & períonagcns houvcdccondeccndercmfuapcti»
Ç""^^: de muytaconta. E quandoN.Pa- çaô^vendoquam acertada era ama-
S>ivai.7. ^^^ ^* Bernardo paliou àqutllas dança que fazia.E quando N.Padre

partes por cauíi da quietação da S. Bernardo tornou para França,

Igreja, pouzou nellc algumas ve- cUco acompanhou ate Clara 'ai, 5c

7CS, onde lhe fizeraó muyto gaza- de fua mão vcftio a cogulla branca,

lho, & ficàraõ todos muyto feus &profeí]ou os Ettatutos daOrdê
devotos, em particular hum R el i- de Ciíler^na obfervancia dos quaes

giofoanciaõ, & muy antigo, aflím começou a cítcnder os rayos da

no habito,como na virtude, cha- virtude tanto adiante do que an-

mado Frcy Gerardo :p)rqae era tcs coftumava, que todos achava5

fama vulgar entre os Monges de nclle pcrfcyçóes que imitar , 6c

Farfa, que depois de fua convcr. ninguém que reprchcnder, ícnaõ

faõ naõ viraõ nunca cm fua vida eraõ osexceíFos das vigilias, dif-

coufa merecedora de rcprehcnraõ

,

ciplinas, & abflincncias, a que era

nem fe ouvira de fua b jeca pala. neceíTario por termo por íua indif.

vra cfcandalola, ou de murmura- pofiçaõ^ &muyta idade, a qual jà

ção. Era homem de c jmpunc- era mais para dcfciçar na cnterma-

ção maravilhofa
,
porque nunca ria,do q para andar cm lavor,& fç*

celebrava , nem cantava no Coro, guir os ados regulares, como cllc

que fuás faces não cfliveífcm hu- osfeguia,íem aceytar difpcnfaçaó

midas com lagrimas, derramadas de nenhum dcUes. Tinha muytas

pelos deícuydos de íua primeyra confolações doCeo, &revelaçócs

idade; & tal perfeyçáo de cípirito de coufas futuras, todas as quaes

tinha alcançado 3 que no mcyo de comunicava com oncíTo Padre S.

cílrondos , & occupaçoens n)a- Bernardo, como quem fabiaquam

nuaes fe elevava cm DcDS de ma- certa guia tinha nclle para todas as

neyra, que naô ícntia coufa ne- diffículdades delle modo, Masdc
nhuma das que junto dclle fe di« pois que o Santo paíTou dcflavida

2,iaô. Efle fanto Varão quando para a Gloria, Ôcellcfevio pr vado

chegou a fc ver, & praticar ton daquclia convcrfaçaô fuaviílima,

o noíTo Padre S. Bernardo , de tal & fanta companhia,rodas as coufas

modo fe lhe aíFeyçoou,achando os deífa qualidade guardava comfi^o

cfpiritos entre íi conformidade , mefmo , fugindo da vangloria,

Aaa que
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que podia tcP, fc houveíTe noticia qucria,& eUc contou diífaíam?nte

dos muytos cnimos, que o Senhor a vifaõ ,& pratica do Sinto>5c pou-

Ihc fazia, dosquacs houvéramos co cfpaço depois dando claro final

de ter viva ICíHDrançajCe falecera de contentamento, & moí^rando

primcyro q noíTo Paire S« Bernar- que via alguma coufa de goíto,deu

do, que era aunica,ôc vcrdadey- a^juella íanta ai na nas mãos dos

ra tertemunha de todos elles : mas Anjos, & feu corpo foy fepultado

como viveo depois , ôc não houve na própria fepultura , em que jazi-

quemlhoso'iViíre,*icàra5 cfq aeci- a5 os Santos Varões Hubcrto, &
doscomoutrasobrasfamofasdos Oio^ de que jà cenho feyto men-
Santos dcíla Ofdem,qae por hu- çaô.

mildade as nãodeyxavaõ cm me- Porcflemeyo tempo vcyotatn-

moria, Sc por fer naqueile princi- bem à Ordem de Cifter Dom Gui e°^T
pio comum ferem todos Santos; Ihelme Abbade de Santo A bino, ^^c 54.

& aflim nos contentaremos com Moíteyra da Ordem de N. Padre f^ítutá

dizer,que cite Santo VaraóGsrar. S. Bento,Varaó de virtude íingu. Syivai.7

do depois de refplandecer com lariííima, & que defde o principio

rayos de virtuic , chegou ao fim de fua idade vivera cm grande rcli-

de fua vida dehuma cafermidaie giaó. Mas como lhe vieíTeà noticia

branda, Sc gera la mais de velhice, oeftylodevída,que faziaôosRe-
que doutra coufa. E como felhe ligioíos de Ciftsr, &origor coni

aggravaíTe o mal cada hora mais , que viviaõ, poz em fua vontade de
ordenou fua co!ifcíea:ia , comi Ihesfer companheyro nelle, &de
aquella q taôcedo fe havia de pòr renúciar o cargo Abbacial q rinha,

a exame diante daquelle fevero &irfe viverem Claraval debayxo
Juiz, em cujos olho? naó cabeea. da obediencia,& governo de noíTo

gano, & de cuja fentença naó ha Padre S. Bernardo. Era oconfcho
appelíaçiô para outra alçada, tó fa ito, & a ddiberaçaá fii;ularif-

como a enfermidade o chcgiíTe ao íi na ; mis como Dom G'iilhclme
ultimo ponto^ertiado acompanha- governava fua^coufas commuyto
do de muytos Religiofos ,viocla. pifo, qaiz tampem deyxar paíTar

ramente entrar pela porta da cella, algum tempo antes de executar a

cmquejazia,ano:To Padre S.Bír. prefente, porque não acertaíFede

nardo, vertido em huma cogulla fer movimento nacidode rcnraçaó

mais alva que apropria n2ve,&o do de nónio diflimulada debayxo
roftotaôcheyodcrefplandor, que de fombra de virtude. Pedia inf-

deyxava o do Sol cfcurj, & che. tantiífi namsntc ao Senhor lhe alu-

gãdo-le aelh,lhelançouabcnça5, miaíTe o entendimento, & que fc

& depois aos Religiofoí que alli aq icUas infpiraçoens nâo eraô da
eftavaõj Sc àcafa toda, & logo dííTe fua parte . impediíTe a cxecuça5
ao enfermo. Vés aq li , amij^oGe» delías;Sc fendo-o, lhe abriíTc cami-
rardo,a minha cafa de Claraval, nho, comque ascomprir. Ecomo
queeuedifíqaeycoTi grandes tra- ell3sera5 movidas para mayor per •

balhosjpermitta o Senhor guardai • feyçaô de fua vida, permittio o Se-
la para fempre. Ecomooenfermo nhorapcrfeyçoarlhas.Porque vin»
fizeífe final con a mio a ^sqií ef- do algum tempo depois vifitara

tavaô prefentcs, quedôdem lugar noíTo Padre S. Bernardo, &com-
ao Santo, SítrouxeTem emqucfc municando-lhe os defejos em que
aírentar(cuydandoqtodoso víaô) vivia, eUe o animou aícguiraem*
liie perguntarão que era o que prcfa : de tal mo ioíc conformara 5,

que
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que Dom Guilhclmc renunciando ria, dado que como homem, queo
o cargo Abbacial , fc veyo a íugey- amava muyto em o Scnhor,fcntiírc

tar> £c fazer fubdito em Claraval, íua auíencia, confoiouíe com labcc

onde noíTo Padre S. Bcrnardolhc que otinha vivo no Ceo, donde
veftioohabitobrãco,&:oajuntou lhe não faitaria com vifitas, &
ao numero de (cus íiihos> na com- confolaçóes perpetuas, 5c aílim as

panhia dos quaes mollrou tantos tinha muytas vczes^& Ihcapparc-

(inaes de íer íua mudança fcyta por cia o Santo^ ôc revelava grandes fe*

ordem do Ceo > & infpiraçaô do gredos ,
particularmente húa vcKj

Efpirico Santo , que todos conhe- em que fe poz a praticar com cUC;

ciaõnelleaprivançaquetinhacom com tanta lhaneza, como poderá

Deos,por lermuy tas vezes viíica* fazer eftando vivo :& entre outras

do com mimos da Bemaventuráça, coufas, que D. Gnilhelmc lhe per»

cm particular de noíTo Padre S. guntou, foyhuma delias, que lhe

Bento, cujo particular dev&to foy dcfcobriíle^fe citava em gr^ça com
cm quanto vivco na terra. Foy taó Dcos, & íc havia de íer íal vo. A
amigo de filencio, que fc naõera qual pergunta noíTo Padre S. Ber«

com Dcos no Coro,ou com o Prc- nardo lhe difficultou muyto, affir»

lado cm coulas neceíTarias , nunca mando que perguntara hum ífgrc-

fe detinha cm praticas , fabcndo do dos grandes que ha no Cco,&
que grande parte da quietação Mo- na terra, & q Deos coftuma guar.

nacal coníiQc no íilencio* N a ca dar para (i fó : mas ao fim por hiwi*

ridadc com os enfermos foy fíngu- na permiífaõ lhe revelou o que fc-

lariíI]mo> porque repreíentando* ria , não que Dom Guilhelme o
íelhencllcsnoíroRedemptor Jcfu quizcíTc dcfcobrir claramente (

Chriíto, que difle receber cm íí mas no g)íto com que referia a vi-

mcfmo o bem qur íc faz aostaes, raõ>& nocontentamcntoque mof-

tudo lhe parecia pouco para os cu- trava nos olhos, dava bem a entcn*

rar,& animar> & coítumava dizer der quam certo cílava de fua falva-

que nada o movia a tanta compay* çaõ. A clle fuccedeo tãbcm aquella

xaõ como hum Monge enfermo vifaõ^que ià referimos atrás na

pelo pouco modo que os outros vidade S.Malaquias ^quando efte

tem de curar. Nunca era íua bocca Santo Prelado, & noíTo Padre S.

fe ouvio palavra efcandalofa, nem Bernardo apparecéraõ vedidos em
mais alta doordinario; antes quã. Pontifical junto ao Altar mòr ,cf*

do íuccedia fallar [ que era muy tando no Coro cantando as Mati-

pou as vezes] fallava de maneyra, nas>E era tam ordinário neíte San»

queonaô ouvia mais qncapeflfoa to ferviíicadocom fcmelhantes mi-

comqueeílava praticando. Nem o mos do Ceo, que jà os tinha por
virjõ nunca rir de modo, que mof- converfaçaô ordinária. Antes de
traíle os dentes, guardando ncíte íua morte lhe fobrcvcyohumado-
particolar o que noíTo Padre S. ença taô grande,que na cxorbitan-

Bcnio manda cm fua Regra, quan- cia das dores moftrava ícrlhedada

do prohibcnosMó^cbtodooriío por Divina permiíTad mais para

alto, & que íc poíTa ouvir. Em fim purgatório, que para o levar da vi-

que fua vida era hum retrato de da prcfcnte. Delia eítevc o Santo

perfeyçaó, & hum exemplo, de emcamapertodecincomezes,fcm
quem todos os mais podiaõ apren» íe lhe ouvir em todos elles huma
der. Quando noílo Padre S. Bcr* palavra impaciente, nem qucyxu-

nardo paífou deita vida para aGlOâ me cm forma que o fentiíTem , ou
t Aaa ij caufaíTc
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caufaíTe moleftia aos Rcligiofos

queoforviaò: mas quando as do*

res oatormécavaó maisdoordina.

nojcvanrando as m3os,& os olhos

ao Cco, dizia : Senhor meu Jcfu

Ghrifto, tudo hcfuave,& brando

de foíFrcr, fc vós vos lembrais de

min. Chc^oufca hora de feu fcli-

ciííino tranzico, & cô grande fua-

viâide^ji & quietação deu íeu cí*

pirito ao Senhor pelos annos de
Chrifto de mil & cento & (cíTcnta

& hum. E ftà fcu nome referido en-

tre os Varões illuftres,& famofos

cm fantidade da Ordem de Ciftcr,

em companhia dos quaes eílà go-

zando daquclla immenfa Gloria^

pela pofle da qual cngeytou todos
osbens,&prorpcridades doraun»,

do.

i .
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CAPITULO I.

Como Dona Tet efa mulher de Egas

Moniz fundou o Mofteyro de

Y Salzedas : íocaõ-fealguas curiofi"

dades atjttgas , como fuccejjodo

ultimo Rey de Lamego , chamado
Echa Martim,

Endo jà referido no
livro paíTado as vidas

dos Santos, & Varões
illuítrcs,c)uc florecé»

raô na Ordem cm tem»

podcnoíTo Padre Saò Bernardo;

refta feguirmos a ordem das cou-

fas notáveis , acontecidas depois

de feugioriorotranzito,ôcporque

no anno de 1 1 f 4. que he logo o fc»

guinie depois de íua morte, foy

o Mofteyro de Santa Maria de

Salzedas entregue à Ordem de
Cifter 3 me parccco coufa conve-

niente contjnuar a hiftoria por

ícus princípios , & fundação, os
quacs naõ foraó menos celebres

do que íe devia a t;.ô íanicfa cafa.

He pois de í«bcr qwz Egas Moniz,
Ayo que foy dei Rey D. Aífonfo

Henriques o pnmcyro de Portu-

gal ;,
Ãt grande privado do Conde

D. Henrique feu pay , foy filho de

D. Moniíiho Ermigucz , 6c de Do-

na Moninha , & neto de D. Ermi-
gioEgas, todos naturaes de Por-
tugal ,& não veyo cm companhia
do Coíide D. Henrique , como
afíirma Duarte Galvaó. Cafou ef-

te Cavallcyro cm C^ílclla a pri-

meyra vez com D. Mayor Peres
daSylva, filha de Pay o Gotcrrcs
da Sylva , de quem houve hú filho

chamado Lourenço Viegas o Efpa-

deyrOi& morta eíta^caíbu fegun-
da vez ( como quer Goníalo Ar-
gore de Molina ) com D. Tcrefa
AíFonfo de Afturias, filha do Con-
de D. AíFonfo^ com a qual cjftava

caiado, quando Portugal foy dado
em dote ao Conde D. Henrique:
ainda que o Autíior allegádo diz
que cafou com ella quando foy a

Caílclla comprir a promeíTa, que
fizera em Guimarães , que hum
Hiíloriador moderno nega ícm
outro fundamento mais

, que pa-

recer aílim a feu juizo , & querer
que o fucccflb do Conde D. Pcran-
fures nos fcrviíTe a nos de inven.
tar fabulas nahiftoria Portugucfa.
Era Egas Moniz ao tempo que o
Conde veyo a Portugal , homem
taôfamofo em armas, nobreza, &
fcnliorio de terras, que a clle cíii-

mou , & teve em mais conta , que
a quantos viviaô cm Portugal, &
quando lhe naceo feu filho primo-

Aaa iij gcnito
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ecnito D. AfFonfo , o entregou a gente no mcyo de hurn vaíle , por

lua mu her D. Tcrcfa Aífonío , &: onde corre o rio Alarda , ou Adar-

a Êi;aii Moniz, pira que toíTe feu da, ( como hoje fc chama J & tra-

AyoV Donde (evé quengo podia tancfo com Egas Moniz o modo
ccltbrírreofcgundocafamcnto èo que teria para desbaratar aquellcs

tempo qUe foy a Cartciia comprir Bárbaros , ellc lhe pcdio hum par

a promelfa, fenão niuyto antes : de companhias, com as quacs no
aílim poreftafenhora ter íidoama fiiencio da noyte foy rodeando o

doPrincipe muyto tempo antes, monte por cami nhos dcíviados,ôc

cdflno pat havcr doavocns fuas,Cao íepozem cil ada junto aonde tfta-

líicrtos húa )cmquedàccrt soa- vaó os cativos, bagagem, £c mu-
íaesâo Mofteyrodc Salzedas, por Ihcrcsdos Mouros, 3c alli aguar-

Votoqie fizera a Deos, fe ihe li' dou tempo conveniente para aco.
vraíTí Êtías Míni^das mã^s dei- meter i conforme alíentàra com
Rcy de Caftclla. Sendo Portugal o Conde que em Deos, & na boa
dadodc pDucoaoConde D. Hcn- indullria de Egas Moniz tinha

ííqUc^ àconteccoque hum Rey de poíla toda iua confiança. Chega»
Làméj;0 Confiado em fua pouca po- do Egas Moniz ao lugar que dc«

tcncía , íc rcbellou, & com maõ fcjava , aviíou ao Conde que na

írmida entrou em fuás terras def madrugada acometeíTc os Mouros
rruitido quanto achavj. Acodio comtoda a fúria, & fizcíTcoaíTal*

O Conde à efte dano com feu cof- to com muyroeftrondode trombe»
tumá do esforço , & maidou a tas , tambores , & gritos dos
Egas M jniz que aiuntanio a mais foldados , para que aquelle rumor
gente de armas poífi vel , fe vicíTe a naò deyxaííc advertir aos inimigos
Giimaries para dalli partirem na nas vozes das mulneres, que de-
volta dos iiiimigos , como logo terminava affaltar ao mefmo tem

.

fez , & dalii partirão em bufca dos po j nem tiveílem tempo para fe re-

Mouros
, que achàraõ em huns tirar pelo monte afima antes de os

valles júto ao Mofteyro de Arou- ter desbaratados. & livre a gente
ca , que cnta5 era de McMiges de que levava 5 cativa. Fello o Cou'
noíTo Padre S. Bento. Ê porque de aflim, & mandando aballar as
hiaó muy carregados de cativos , bandeyras contra o campo barba •

& outros defpojos,& o Rcy Mou- ro, fe começou a batalha, que foy
TO trazia comfigo húa de fuás mu« húa das bemfcridas , q por aqucl •

Jhcres chamada Axa Anzares, a Ics tempos federão em Portugal*
quem queria m ds que a toJas as Peicyj tvaõ os Mouros pela repu-
outras, mandou fubir a baga^e n taçáo de vencedores , por defen-
ahuTi monte chamado Serrafeca, der os ricos defpojos, que levavaó
para que vencendo os Chnídáos , ganhados, & naò dcyxar nas mãos
otiveíTc íeguro, &não impediíTi dos Portuguezes as mulheres, ú^
na peicyj» a foUura dos foldados, lhos,& a própria vida. Ajudiva-
Chegado o Co ide à viíia dos ini« os o íitio do lugar , & os bem con-
cmigos , St vendo ^ boa ordcm,cm certadosefquadróes que tinham ,

'que cilavdô alojados no recollo de & f bre tudo a prcfença de feu
fium monte, por onde tinham as Rey que os animava, &fc punha
cofias fcguras com a íubida da diante de todos, promettendolhcs
ferra , ^ a frente diiíi :il de a co- húa gloriofa vitoria. Os nuíTos
meter pela ladeyra ,quc haviaô de pelo contrario fiando-fc nacillada,
lubir os combatentes , alojou íua & na indullria ,ôc valentia de quem

cíiâva
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cílâvaneila, & dcfejando de fe vin^ Comes, fimul cnm uxore tnea Regina,

gar áâ!Á deíh"u4çÔ€s psccbidasem Terejia tlluftris A^phonji Btfpa*

íu-s terras, & ganhar os defpojos, martim Imperatortsfiltafacio CMtâm
& cacivos., que lhes levavaõ^dctcr- [tcuritaúSyé' roboris Echu Martin.

minados cm perder avida^ ou ti- Diís Lameca yquam nemo pojtnos

rar feu Príncipe vitociofo> arre* trrupat.nequevioktynequefrangat,

fnctéraòcom tanto animo , q a p€« fed pro utfcribitur in legibus Goího*

íar dos inimigos Telhes igualarão rumjicut emptio vdcAt mea donatip^

no fitiOí& a pé quedo começarão a quam illi facto de tota termdje La»
fazer cnaravilhas cm armas ; man» mecOy quamipfejemper hahuitdefuis.

tinhaô fe os Bárbaros valerofa- Pambus Sarracenis ^ qui ibi regna*.

mcíiCe , Ôc a batalha fe hia pondo verimt : y? quia ego, JDeo adjuvan^.

cm iern:os maravilhofos aquando te-y illttm vici, & ftibjug'avi tranf^x

no alto da lerra íe começarão a ou- motem Fufie in valle de ÂKaucajupc*'

vir os gritos dos que morriaõ, & taflnvium Alarda, ^illumincate'

pcrdiaó a liberdade ,& as vozes luvit ibi bónus Miks Ricus homp
contentes dos cativosjqíepunhaô Egas Monis , éf prehendit Jlscam

cm laivo
, em poder dos quaes

,

Anzuris cum muktisfosminis y qu^
& de humbom numero de folda- eratpofita in fevraficca,& poftquam
dos deyxQtt Egas iVIoniz preza erant ad meum velle , voluit effe

Ax2L An^ures Rainha de Lamego, Chrtflianus, tam ip\ty qn^m Axn
& outras Mouras illuftres ;& dcf- Anzures , do tlli , e^fnis poMerisi^

cendo pelo monte com o rcftantc fifdeles ^ & bom ChriJUmi fueriníi.}

dos íoldadus , deu fubitamente locumLojnecay é^ totamftumJHriflg

nos Mouros, &: fez impreííaô taó diãionemy é' ipj^ pariet nobis qmt..

galharda, que em poucas horas fo- annis^ quadragenarum partem de bo.

raò os mais deHes poftosà eípada, ms ipjius terra : & nos defendemus,^

& clRey prezo por mão de Egas tllum de fuis inimiçis, & tpfe eritr^.

Moniz, depois de ter combatido nobisfidelis, & bónus inmente^FOi*

com elíe grande parte do dia. Com Ba carta apud Uvimarens era, M,
íua prifaõ íc acabou de vencer o TX.L.IdtbusNovembris, EgoHen*
campo, & naõ haver nclle quem ricus Comes confirmo. Ego Regma
maisIevantaíTe lança contra ocx- Jerejia confirmo , qui pr/ejenH$í

crcito Catbolico :& naõ querendo fuerunt. Artas, Petri Domtnasterim

o Conde perder taõ boaoccafiaô VieVifeu^ confirmai^ Petrus Egasf^

de fcapodtrar de Lamego , man. Alvazir deCollimb.confirmattEgas

dou caminhar para là o exercito MoniSj Dominus Ripaminij^ confir»

vitonofo, tratando no caminho mat.VanegasJoannis tenensterram

muy bem ao Rey Mouro, & a íua SanB^e Marta ^ confirmai ^ Lucen*

mulher Axa Anzures , com os dus Petriz Alferez confirmai ^ Sue^

quacs acabou que fcfízeíTemChri- rius tefits , Pelagtus teflis, Gun-
Itãos, & lhes dcyxaria feu Reyno, difalvus tejlis , Refendus te/lis,

pagandolhc dcllc hum tributo Por)^tugal, Sefinandus notavit,

accommodado. AccytouoMouro Sualignificação em língua Portu.

c!iepartido,&bautizando-fc,lhe gucfa he a íeguinte.

fez o Conde a doaçaô feguintc, ' Eu Henrique Conde dos Portu-

que achcy no Moftcyro de Arou. guezcs,iuntamcte com minha mu*
ca em pergaminho antigo , & Ihcr a Kainha D. Tereía , filha de

muy diíficii de ler» D. Affonfoillurtre fempcrador das

Ego Henncus Portiigalenfium Hcfpanhaí», faça carta de firmeza *
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&rcgurança a Echa Marcim, fc

nhor de Lamego, a qual ninguém

depois de nôá poíTa violar, nem
quebrar i

mas eiiando pelo que íc

efereve nas leys dos Godos, ícja

ta5 valiofa cita minha doação , co-

mo fe fora venda, a qual doação

lhe faço de toda a terra de La.

mcgo, como clle femprcatevc de

herança dos Mouros feus antc-

paíTaios que ahi reynàraó ; & por-

que cu o venci , ôc lu2;ey tey detrás

do m mte Fufte , no valle de Arou.

ca , junco ao rio Alarda ,& o pren

.

deo alli o valcrofo foldado,& rico

homem ftgas Moniz, & cativou

Axa Anzures com muycas mu-
Ifvercs, que eítavaó polias (obre

a ferra fecca ; ôc depois de os ter

cm meu poder, fequizcraó fazer

Ghnftãos, aílim clic, como Axa
An^.ures; lhe dou a elle, & a feus

dcfcendentes ( íe forem bons fícis

Chriftâos ) o lugar de Lamego
com toda fua junídição, & clle nos

pagará caia anno a quadragcíi na

parte das rendas deita terra ;, Sc

nós teremos cuydado de o defen-

der de feus inimigos, õc elle nos

fera fiel,& bom de coração. Foy
fcyta a prelente carta em Guima-
rães na Era de mil & cento & qua-

renta ( anno de Chrifto mil & cen-

to &dous) aos treze de Novem-
bro. Eu Henrique Conde confie.

mo. Eu a Rainha Terefa confir.

mo. Ayres Peres fenhor da terra

de Viíeo confirma. Pêro Egas
Agoazil de Coimbra , confirma.

Egis Moniz fenhor àc Riba-Mi-
nho, confirma, Viegas foaõ Go-
vernador dl terra de Sanca Miria,

confirma. Lucendo Pires Alferes,

confirma. Suerio Pelayo, Goiífa»

lOíôcRofendoteílemuihas. Sefi«

nando a notou. A Cruz fervia en-

tão em lugar de ícllo com o nome
de Portugal ao redor. Com efta

doação fc tornou Echa Martim a

IcuReynoj & dado que noprinci-
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pio o acey tâíTem feus vaíTallos , ou
diífímulaifemcom a nova Religião

que protcífára , ordenarão dahi a

poucos mezes huma conjuração

para o matarem , & darem o le-

nhorio da terra a outro Mouro s

mas fendo clRey aviCado
,
poz Fan-

to cobro em íl , que não foy pofli.

velcomprircm os rebeldes fua de*

terminação, por onde felherebcL

làraò claramente , fem quererem
obedecer a feus mandados, nem
acodirlhe com o tributo ordiná-

rio ; Ôc vendo jà a guerra dcícubcr»

ta , fugio de Lamego para o Cor-
de,& lhe deu conta de feutraba*

lho,pedmdoque odcfcndcfic, &
amparaíTj com) tinha obrigação

>

pois era íeu vaífallo. Compadeceu»
ie o Conde de feu mal > & vendo
que tanto fe faria -nayor, quanto
mais íe lhe dilacaíTe o remédio >

convocou a gente de fuás rerras

,

& com exercito formado fe fez na

volca de Lamego ; & chegando
perco dos Mouros, mandou com.
metcer aos de dentro que acey-

taíTe n , & rccolheífem feu Rey

,

CO mo bons vaíTalloSiôc que íc lhes

perdoariaõ os defeytos paíTados >

2c quando não, que não deyxaria

nenhum com t^ida. Zombarão os
Mouros deíias ameaças ^ que de-
pois lhe cahiraõ cmcafa , porque
o Conde os entrou por combate,

& fe fez nelles cruel mortandade

»

& muyca mais fe fizera, fe Echa
Martim na > di itera ao Conde que
mandaífe recolher os foldados ,

porque elle naó queria íerRcy da

Cidade fem gente. Ficou Lams-
go fugeyto , & fem forças para re -

fitir mais aos Cnriltáosj mas por-

qu:^ as Comarcas eraô todas de
inimigos, Ôc Bcha Martim temia

que e n fe tornando o Conde, o
puzeTem noutro aperro mayor ,

que o paífado, lhe pedio que re»

partiífe a Conquifta daquelles lu-

gares entre os ícnhores de íua

Corte,
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Corte
3
para que o intereíTe de os por nome Payo Cortes , Montey-

adqulriros obrigaíTca fazer <;uer« ro de Egas Moniz, & caiado com
ra aos Mouros, com qucoEftado húa dama de Dona Tcrefa,chama-

de Lamego lhe ficava mais ícguro. da Dona Ximena , a quem porhum
PareceoiíiobemaoConde^ & co- porco montcz que lhe trouxe, fez

mo Egas Moniz era o principal de mercê da quinta de Gouviãcs, que

todos, lhe fez doação das terras hoje poí^uemosdeíce^dc^tesdcf'•

entre Balfamaô , & Barofa;, & ou- te Fidalgo por linha dircyta ; mas
trás íijuy tas atè quaíi dorioTavo- como DonaTcrefa fcviíTe entrada

ra ,& a Gracia Roiz,& a D Payaô em dias , & íeu marido occupado

leu irmaó lhe deu o couto de Lo- em fundar o Moíleyro de Paço de
mil , que eles conquiflàraô como Soufa,& outras obras dcfte modo>
valerofoscavallcyros, damãodos quíz também fazer aigúa coufa

MouroS; & aíTim a outros muytos para bem de fua alma, & dctcrmi-

que deyxo, por tornar às terras nou fundar humMofteyro na íua

de Egas Moniz ,
que cUc defoccu- quinta de Salzedâs,para o que buf-

pou de Mouros, & povoou de coufitiosdiíFerentes,& depois de

genre trazida dentre Douro > (k ter lançado os fundamentos perto

Minho , fez húa quinta , onde ago* da Cucanha,ondc chamaô a Ábba*

ra cftà fundado o Mofteyro das dia velha , tornou a mudar confe.

Salzcdas , dentro de cuja cerca Iho,& a fazer o edifício no lugar

permanecem hoje as cafas , que cllc em que agora vemos aquclle íump-

edificou, & em que viveo fua mu- tuofo Templo fundado com a

Iher Dona Terefa , com moftras magnifíceacia ,naôde fenhora par*

de cafas fenhoris para aquellc ticular , mas de Rainha , ou Prin-

tcmpo, ainda que lhe falcaô duas ceia magnânima,

ordens de varandas , que ccrcavaô

as cafas ao redor , dando viíla para

todas as partes , que náo devia íer C A P I TU LO IL cb

traça pouco galante para cafas de

prazer. Aqui ficou Dona Terefa Câmo o Mofteyro de Sdzedas foy

com o Principe Dom AíFoafo, que edificado , & affinado à Ordem
cntaõ criava , & por elle fe criar em de Cifter j com dguas partícula»

tacs cafas , não fora mào reparai- ridades acerca de jiiafundação ,

las de modo, que fc não extingui- ^ confagraçao.

ra taô honrada memoria , & Egas

Moniz fe foy para Britiande, onde ^^ Omeçou DonaTcrefa cila

fez outra quinra,& fundou Igreja, ^^obra fem detcrmmaçaô de
& pouco a pouco alli a ViHa , que a entregar à Ordem de Ciílcr,por«

hoje permanece. PaíTáraò-fe algús que como a de noíTo Padre S. Bcnj
annos , em que íuccedeo a morte to florecia por entre Douro,& Mi-
do Conde Dom Henrique, que foy nho, & fcu marido Egas Momz
no anno de Chrifto de mil& cento fundara Paço de Souía deite habi-

& doze ,&rcynou feu filho, que to, teve no principio tenção de
cm tudo (t governava pelos con- dar a caía aosmcímos Religiofos

:

ídhosdc Egas Moniz fcuAyo, & mas como a virtude, & raro exem»
nunca o deyxava da Corte , por pio de vida dos Monges de Cifter

,

onde Dona Terefa naô podia vi- que jàviviaô cm Alcobaça, S.Joaó,

ver cm fua quinta de Salzcdas, & S. Chriftovaòde Lafóes, foíFe

mas vivia nc>la hum Cavalhcyro taó admirável , & clRcy Dom
Aílonlo
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AfFonfo foílc tintas vezes vifiiar zuó os Officios Divinos cm hum
cites Servos de Deos ^ & com cllc pequeno Oratorio,onde Dona Tc-

fcu Ayo Egas Moniz , & na Cor. reia por difpsníaçaò pifcicular cn.

te fe pratictííc do modo de vida, trava a comungar, & ouvir M iSsi,

quç tinhaõ metidos entre quatro ícnJocntaõcouíaj que fenaòper-

ferras, fcm communicaçaó de gen- mittia,&muy raramêcc íe permute

te viva 5 afleyçoou-fc Duna Tercía no tempo dagora entrarem mulhc-

aoscftremos que ouvia, para me- resnas It^rcjas dos Conventos, fc

Ihor íe informar, mandou chamar naô toffcm Rainhas, & tmperatri.

oAbbade JoaóCerita, quctendo zes, oufiihas faas, mascmhuma
renunciado a AbbadiadeS* Chrif- Capdla, quecíiavadabandadcfò-

tovaõ de Lafões, vivia em S. Joaõ, ra da Igreja, fahia hum lieligiofo a

& por relação, & ordem fua deter- dizer MiíTi^para os Icygoi a pode-

minou de continuar a fabrica do rem ouvir, & recolhcndo-íc para

Convento para os M )nges de dentro naô havia mais q íaliar cm
Cifter, &logo fczdoaçaòaopro- haver porta aberta. Porém como
prio Abbadejoaó Ceritidastcr- Dona Tercía era fundadora do
ras, & couto das Salzcdas, como Moílcyro, & mulher de tanta au.

fe p6dc ver de algumas doações, thoridadc noReyno, rcfpeytando

que haemh im livro vermelho do a fuás qualida Jcs , difpcnfou com
Moílcyrodc$aIz?das,as quaesto cila o Papa Adriano Quarto, que
das faõ fcytas a cllc Santo Abba* fuccedcoa Aniíia^lOtambèQuar•
dc,&afeusReligi^os,para qcilc, to do nome, êc porconccíTaõíua

êr feus íucceílorcs as hajaó para entrava na Igreja, ic Moílcyro, £c

fempre. As quaes doações o Santo viíítava peífoalmcnte os trabalha»

aceytou,&à petição de Doía Te> dores, que andavaõ nas obras da

rcfa lhe deu a traça dasoffícinas Igreja, & d rm tório, dando prc«

conformes na fcyçaô aos Eílarutos mio aos que melhor trabalhavaò,8c

da Ordem, & na grandeza, como animando aos fracos com cfperan*

queria o animo liberal de quem as ças de merccs,que lhes promcttia;

mandava fundar. Do anno certo, roas naõ bailarão todas cihs dili«

cm que fe a obra começou a fundar, gcncias, para ver o fím à (ua obra,

naõ tenho certa ncticii : o cm que porque deu fcu cfpirito ao Senhor
fe lhe mãdàraõ Religiofos, foy dia no anno de Chrifto mil & cento&
de Santiago, aos vinte &: cinco de fetenta & hum, que foy na Era de
JuIho,anno de mil 5c cento de fcíle- Cefar de mil & duzentos 2c nove,

tadc fcte, quinze annos depois da como coníia do epitáfio de fua

fundação de Alcobaça ^ mas por* íepultura, que logo poremos.Njõ
que a fabrica da Igreja , St outras íe quiz por humildade mandar lan-

ofiicinas, que íaò de abobada fer- çar dentro no Convento, mas em
moíiílí na, todas de pe Ira lavrada, hum arco, que cíiava da banda de
&dcgentilarquirc(n;jra,hia )mais fóra da Igreja cm huma íepultura

devagar,& fe naõ acabiraó, fe naõ de pedra tofca, na qual eílavaõ ef-

depois de muytos anaos, (co^o culpidososvcrrosfsgumtcs-

logo veremos ) diziaõ MiíTa, ôi fa»

^ Hoc loco latet)Cujus per fécula laterâ fama uequit, ••

Solíta perpetuarff bonosfama mori claros nec morte

fí^^
f^tnit yfed Qf tpfa clarorum meritU viverefemper haheu

Multis
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Aínltis Dna modis Utuit Tharfiafamam,

Sannume •^pogenie , monhus , ao operis

£x Ducíbpis fanguis yfoboles darijjima Regni ^^

Aúfc^ue nota mores , ejl opus tjia domas

De btsfexcentis ,
©^ denis monade dempta

Invenies Eramy ^ua fepelmt Eram»

Cuja íignificaçaõ cm língua Por- cfta fenhora , achareis contando

tugueza he a fcguinte. Nefte lugar duas vezes fcifccntos , & dez me»
fc encerra aquclla , a quem a fama nos hum. A qual conta computa»

ccíiumada a perpetuar os bons, da vcoí cahindo nos annos de

naô deyxarà nunca efqueceripor- Chriftode mil& cento& fctétafic

que he propriedade da fama dar hum, & mil & duzentos & nove

vida aos il uítrcs no próprio tem- de Cc(ar. Continuoufe a obra, &
po da morte, & fuftentaríe a íi pro

•

vcyo a ter fim muytos annos de.

pria com os merecimentos,& obras pois, como confta do tempo de

de pcíToas famofas. Dona Tcrefa lua coníagraçâo , & do anno cm
ajudou a viver fua fama por muy* que fuccedeo , que foy na Era de

tas vias, por fangue, p)r geração, Cefar de mil & duzentos ôcfeíTcn*

por coílumes , 6c boas obras. Foy ta ôc três , & na de Chriílo de mil

de fangue de Duques, & da mais & duzentos & vinte & cinco > co*

clara defcendencia do Rcyno; os mo confta de huns verfos , que

coftumes teve alheyos de rcpre* hoje (elcm no próprio Moftcyro^

henLõ , & a obra que fez foy cfla cujo teor he o ícguinte*

cafa. A Era, cm que foy fepultada

A fiul

tÍBVfil

Verfihus exquirffi quicunque cupis henefeire*

Çlj^alu erat verè : numerus tunc temporis ar^

\ Cumfuít Ecdejia , Sal^eda fanBa AíartíQ
"^

ui

' Confecrata Deo : pulfus& inde Leo '^

^ Era Adtllena bis centum : terque vicena

in fuper addantur , tresannh q^i numerantur

Amplitssy intendas ter nobis fexto Kalendas

Adenjis ut in librisy numeratur terno , Novembris.

A figniíícação dos quacs contém quem foy confagrada , naó ha mc-
o feguinte. Qualquer q defeja fa- mona que ocerofique ,nem cu o
ber a certeza da Era , que corria no poíTo fazer , pois não achey mais

tempoq le feconfagrou a Deos a que o referido nos vcrlos. He a

Igreja de Santa Maria de Salze- Salzedas , & foy femprc caía de
das, & fe lançou o inimigo fera muy ta mageftadc , & a que cm
dcftc lugar > note-o neftes verfos fumptuofidade , & nobreza de edi*

ícguintes. Foy na Era de mil & fi:ios,5çaindâcm fenhoriode ter-

du.ientos & fcíTtinta &rres, aos ras tem o fegundo lugar depois

íeis das Kajendas de Novembro, de Alcobaça , U hoje confcrva cm
que fícaõ fendo os vinte & féis feus Coute» a jurifJicão Epifco-

de Outubro. Os Prelados por pai , com Trovifor , Vigário Gé-
livs: ral.



ral , Meyrinhos , & Efcriyáes ,. & pò ie ver nas lcmbraDças,quc de íi

todoá osmaisOíficiacsdejultíça, pcyxòu, fundado na Villa da Cu.
poftos pelo Dom Abb ide, que he canlia (que hc do fenhorio do pro-

dcíta cafa^decuja final fenccnça fe prio Moíleyro) hum h. ípical para

appella íò para a oieía da Legacia. íe agafalharcm pobres, & curarem

Houvelhceítaprcminé:iaíuapro. enfermos : o decimo foy Dom
pria fundadora Dona Tercfa de Diogo, pcíToa digna do cargo que

Dom Níiudo Bilpo de Lamego na lhe foy dado, porque em fcus dias

Era de Ccfar de mil & duzentos Sc floreceo muyco a U.chgjaõ entre

dous> que fica lendo no annode os Monges de Salzcdas; fucccJc

ehruto mil & cento Sc fcíTjnta & ra'>a cite no undécimo, Sc duodc.

quatro, no mez de Março, em fa- cimo lugar dous Abbades ambos
tlsfaçiõ lhe deu a Igreia de Ba- de hum nome, ciiamado cada qual

gauflocomfcucouto^que heamc- Dom Eftevaõ, & mortoou.cimp
Ihor couía>quc hoje cem a mefa dos dcllesj foy elcyto Dom Fernando,

Bifpos de Lamego, & cm ViHa de Segundo dcfte nome, cuja grande.

RGyocalaldcVcrmudoPaes, &o za de animo moílrava bem o nobre

de Gonçalo Gonilep. Confirmou íanguc donde procedia, que era de

Dona Tercfa cite contrato porc:- humirmaõ do Conde Dom Nunaí-

Rey Djm Aífonfo, que entaõ rey- vres Pcrcy ra, dido que por bailar-

nava, & pelo Summo Pontífice, & dia eíle tundou a ponte, & famofa

atè hoje íeconfcrva apoífe adqui. torre que eftà na Villa dcCucanha
rida defde cíltí tempo- O primcy. íobre o Rio Barofa, ôc íoy fua fun

.

ro Abbade, q houveem SiaizeJas, daçaõ na Era dcCefar mil & quatro

foy Dom Frey Joaô Nunes, o qual centos & feíTenta ôc cinco, mil 5c

poito que fode profcíTo em S. Joaõ quatro centos & vinte & fctc, con.

de Tarou a, & pofto que por mâo forme aos annos de Chrifto ; o de-

do Abbâde Joaò Gçrica fugcytou cimoquartoioy Dom Joaõ,regun-

íua Abbadia a:)Moftcyro deCla- do do nome, por cuja morte entrou

raval, & a fez immediata filiação na dignidade Abbacial Dom Brás,

fua, como fc verá naliftadas filia, que íubre duvidas, & liberdades

çôes da Ordem de Cifter. O fe- de fcu Convento foy ícte vezes a

gundo fe chamou Dom Mendo, & Roma, & na ultima delias o conía.

o terceyro Don Frey Joaá Fer. gràraõ cm Bifpo de Biblion; fez

nandes, o quarto & quinto foraõ na cafa hum retábulo de figuras de
Dom Gonçalo,& Dom Martinho •, vulto , fcytas com proproçaó , &
Dom Joaô, que foy fexto Abbade, grandeza conveniente à diftancia

cngrandecco muyto a cafa com dos olhos, de tal modo, que fendo

edifícios, & muyto mais com íua o rctabolo de altura muy grande,

virtude, /ítobfervancia regular,cm por onde as figuras que fícavaó no
que rcfplandeceo,como eíírella no alto, ouveraò de parecer cnenorcsj

meyo da noyte efcura : o ícctimo, de tal modo foy a induíiria do ar.

& oycavo foraô ambos de hum tifíce compaifando a eftatura das
mefmo nome , & fc chamou cada imagens , & dando a cada huma
hum dcUcs Dom Vicente. Succe» delias tanto mayor grandeza, quã«
dco a ertes Dom Fernando, que to a vifta hia mais faltando, que
foy homsTi de fing liar exemplo, ficaó todas juiuas parecendo de
& amieidimo de exercitar obras hum tajnanho. Ornou mais orem'
de niilcricordia , Ôí caridade com pio com huma das fcrmofasvidra-

OJipobrcs de Jcíu Chriíto, comofc ças,quc cm Helpanhaha,& por no-
r • tavcl<•!':*



I

'DACn%OH,íCAT)EClSTE% ^6^

tavel faço lembrança delia, & por facl de Santa Cruz» & Frey Pru-

devoçaô de S Bras. cu|onometi- dcnciodoEípintoSãto. Vagando
nha, ordenou todos os annoshQa a dignidade, tornou a fcr ckyto
fcyrâíquealliícfázcmrcudia. Ao Frey Gonçalo do Rego, quede.
Bifpo fucccdco hum parente feu, p )is veyo a fcr Geral, 5c o P- D >uJ

chamado Dom Damiaó , & fallc- tor Fr. Lourenço do tfpiritoSan-

ccn^o depois de ter governado a to, que ofoy duas vezes. Succe.

Abbadia dczaífeis annos pouco dculhe Frey Egídio do EfpiritoSã-

mais ou menos , foy eleyto Dom to, Frey Miguel ci*Aibnqucrquc,

Pedro, qncfoy f uPrior, &:foy Frey Anartafíj deJeíu,Frcy Bcr^

ultimo Abbadeperp<;tuo,quehoU' nardo da Cruz, & o Padre Frey
vc ncfta cafa, falleceo ro anno do Eíícvaô dos IVlartyrcs. Eftaõ ncílc

Senhor de mil & quinhentos & Convento fcDultados muytos Se

-

feírcnta&quatro;clegêraõpor fua nhoresnobiliíIiinos,q!e tanto pela

morre em primcyro Abba Je trienal devoçaí,como pe a magnificência

aoPaircFr. Barcholomeu , &v' por delicie vinhaõaliiícpultar,princi*

cllc renunciar , lhe fucccdco Frey paiméteos fcnhorcs da caía de Ma-
Joaó da Cruz, & a efle Frey G*^"- rialvajcomofao D.VafcoCoutmho
çalodo Rego. Entrou depois delle primeyro Côdc deM ;rialva,& Ma«
o Padre Frey Eítevaô dos Marty • nfcal deíleRcyno, cm cuja fepul*

rcs, Frey AlvaroC.rvaô,Frcy Ra- tura eftà o letreyro ícguintc.

jíqui ja^ o muy nohre, Qf esforçado Dom f^afco Coutinho,

Adarífcat de Portugal ,
©* primeyro Conde de Manalva,

faUceona Era de mil& quatrocentos& cincoenta. i

E no próprio fepulchro, que hc antigo, jaz D.MariadcSoufa fua

de pedra lavrada íenhoril para fer mui hcr , èí tê cilas letras feguinccs*

^quija^ a may nobre, &* virtuofa D, Maria de Soufa

mulher quefoy do dito Conde, Finoufe na Era de mil

Q^ quatrocentos^fetenta^ dom.

Hm outra fcpultura mais metida dadeCavalleyro ao Príncipe Dom
riOcorpodalgreiacftàoíepuchro Joaófeu filho, dcmronamcfquita
do valerofo Cavalleyro Dom Joaó onde jazia o corpo do Conde Dom
Coutinho , que em companhia dei- Joaó feyto cm pc<,1aços , lhe djíTe

:

Rey D. A ffonfo o Quinto fe achou Faça-tc Deos taôbom Cavalleyro,

na tomada de Arzila, & fcyto cm filho meu , como foy Dom Joaó
pedaços diante dos olhos de ícu Courinho ,cuiocorpo vés alli fcm

Rcy , o dcyxou taó invc joio de fua vida por fcrviço de Di0S,& noíTo.

gloria, & laítimado de lhe não po- Tem cite fenhor hum epitáfio em
der pagar os fcrviços, que lhe íi« Latim, cujo teor hc o feguinte.

zera , que armando na própria Ci •

^uem lápis hic claudit,e(l Donus foannes Coutinho Comes

de A4artalva clartfftmus , qui invtgefimofecu?ídofua ata-

tis anno tn clade y^r^iU^quam inctyta memoria Alfhonfus

Quintus anno Dm millejimo quadringente[imo fevtuage-

^bb fimo
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fimofrimOo Vh& armis occupavit, inter arrepia, <^ iUata

"vulnera , in mefquita, qua MatriM^rU f^irgini Çhrtpíi

dicata eft glorio/â intertit.

QuGt dizer. Aquelle a quem cila madura , cftavaõ ainda cm poder

pedra encobre , hc D. Joaó Couti- de Mouros , que com fuás entra-

uhojclariílimo Conde de MariaU das faziaórauytos danos nas cer-

va , que fendo de vinte & dous an- ras dos Chrifíãos y determinarão

nos, no combate de Arzila , que fundar algíí lugar feyto nas fron.

clReyD.AíFonfooQuintodaglo> teyras dos inimigos , donde lhe

riofa memoria adquirio por força pudeíTem refiftir , quando foíícm

de armas no anoo de Chrifto de acometidos , & inquietados com
mil & quatrocentos &fetenta Ôç perpetuas cavalgadas. Chamava íc

hum^morrco glorioíamentc dan. o principal deftes fenhorcs Dom
do,& recebendo feridas na mef- Sueyro, natural de Saiamanca, o
quita, que agora hc dedicada à glo- qual depois de muytas confidcra-

riofa Virgem Maria Mây de Jefu çocns, & acordos , que teve com
Chriílo* Deraó cites fenhores ao fcus companheyros, aíTentàraõ que
Moíleyro as rendas do Caílello

,

náo havia lugar mais accommoda-
^ue paíTaõ de mil cruzados cada do^que a Comarca de Ciudad Ro*
humanno , pelas quaes fe lhe di« drigo, por fer mais metida no co-
zem cada femana duas MiíTaS rc« raçaó dos inimigos , & mais con-
tadas. As mais coufasdefteinííg- venientc para feu propoííto. Vin»
ne Cofivcnto deyxo para quem as dos a cila terra , ôc bufcando íitio

puder tratar com mais engenho

,

para fundar hua torre cm que fe rc-

àí curioíidadc, colheflcm j lhe fahio ao encontro
r^in slf hum Ermitão ,quc vivia )unto ao
Jixmir': rio Coa em húa Ermida de S. Ju-

CAPITULO III. liaõ,& fora em fua mocidade ho»
mem valerofonasarmas , ôc fcrvi-

Como foy infiitmâa a Ordem de S. ra ao Conde D. Henrique de Por.»

João do tereyro , que agora cha* íugal nas guerras que tivera com-
mão de Alcântara , que milita de* os Mouros , & na jornada de Jcru •

bayxo da Regra de mjfo Padre falem, que nega hum Author Por.

S,Bento,é'reformãçÃode Cifter' tuguez,por lhe parecer impofli-

vcl a feu juízo eíta jornada , naó

Correndo osannos de Chri- vendo que ha no Rcynodoaçoens
fto de mil & cento & cin« fuás, em que faz menção ddia ;&

coenta ôc feís,reynando em Leaõ que para tirar taõ honrada anti*

clRcy D. Fernando o Segundo, guidadc,eraòneceíTarios grandes

que começou a reynar quatro an- fundamentos: mas dcyxando a

nos antes , no de cincoenta & conclufaó dcfte negocio para a

dous , & em Portugal D. Affonfo Monarquia, onde fe verá mais cia»

Henriques feu fogro, três annos ramente, tornemos ao Ermitão ,

depois da morte de noíTo Padre S. que praticando com D. Sueyro,

Bernardo, houve certos Cavalley- lhe diíTe que cm nenhua parte mais

rosdcfejoíbs da falvação de fuás accômodada podia fundar fua ha-

almas,& amigos de gaflar a vida bitação,quc junto à fua Ermida

,

em obras dignas de íuaspeíToas, porque ficavaõ fenhorcando daili

& como as terras da Bcyra , Eítrc- o noCoa , que era limite , & ray a

entre
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entre os Mouros , Ôc tinhaó a li voada, & Tem Bifpo) cile osacoa«
perto alguns lugares de Catholi- felhou que accytaíre.n a Hfgrade
cos, que os ajudanaõ à obra íó S. Bento, coaíonnc os liltacutos

por terem ncllcs emparo contra os de Cifter, que cataó íloreciaò era

inimigos, que nunca lhes davaó Hcípanha , ôc na mayor parte da
quietação. Approvaraô todos o Chnítaniade, &dcbayxodellcslc
parecer do Ermitão, & começarão confervariaòmuy bem. Comocò-
a fundar morada para íi taó forte

,

íeiho do B ípD fe Uííiraó ertes Ca*
como convinha para fronieyros

:

vallcyrosà Ordem de Ciftcr,dado
& como em ai ^úas povoações,que quenaóconftc como, nem por cu-
havia ao redor , fe ioubedtfía no» ja via, neoi fc íayba em que Mof«
va fabrica, aflim pelo iniercííe par- teyro d^raó a obediência j o que
ticular,que dahi lhes refultava , íó íc alcança, he que DomSueyro
como por admoeíiação do Ermi* mudou o n me de Ga pi taõ em Fri-

taõ,acodiaó a trabalhar na obra or, & osCavalleyros fe chamarão
muytas pcíloas de varias partes ,& Frcyres , & traziaó hum efcapula.

poz-fe nella tanta diligencia, que rioeílreyto da compridaò dovef.

oyto mczes depois cltavaõ fcytos tido, com hum capelinho para trás

recolhimentos para muy ta copia ícmelhante ao que trazem os No.
dcCavalleyros^ & nos lugares ai- viços da noíía Ordem. Enocey ifta

tos atalayas,& vigias paradefco- miudamente oannodemildi quí*

brirtm os inimigos , quando qui- nhentos & oytenta & oyto em hu *

zeíTem correr a terra , aigús raftos ma fepultura,que fc dcfcobno jun-

das quaes cu andey , vendo por toàlgrcjadeS. Juliaõ,fobreaquaI

vezcs,& notando a boa ordem, Sc a cftava a figura de hum Cavallcyro

boa correfpondencia,em q erta vaô com eflc modo de capelo, que ál'

poftas. Começarão cites Cavai- go. Morto Djm Sucyro em hum
íeyros a inquietar a terra de Mou« encontro, que teve com os Mou»
ros , & defender as terras dos ros, lhe fuccedeo feuírmaô Dom
Chriflãos de modo, que a fama de Gomes no cargo de Prior deS.Ju.
fuasobrasfecftedco por toda Hef- Iiaó doPcrcyro, oqual fczmara-
panha, & muytos levínhaô ajun- vilhas contra os inimigos da Fé. E
lar com cllcs , defejofos de ferem na batalha que eIRcy (Jom Fernan-

participantes dos merecimentos, do de Leaô deu a íeu fogro Dom
que alcançavaó cm taõ fantacm- Aífonlo Henriques de Portugal,

preza ; & porque eraõ jà muytos, que ch??maó a rota do Arganal,cu)o

& naõ tinhaó mais ordcm^ que o lucccíTo fe pódc ver na terceyra

bom concerto de cada hum, &o parte da Monarquia Lufitana, o
que fua modcftia, & fidalguia lhes ajudou valeroíaméte com fua pef-

mandava ter, reconhecendo â Dom loa, & Cavalleyros , pelo qual íer»

Sueyro por Capitão, & cabeça nas viço lhe deu elRey D.Fernando
coufas da guerra, o Krmicaô lhes noannode Chnítode mil&ccnto
aconlelhou que feuniíTcmcomal- & fetenta & féis hum priviegiO

gummodo de irmandade, como jà muy a a pio , & lhe dotou os luga.

cíiavaõos Cavalleyros de Sãtiígo, resdoPereyro ,Reygada, Villar,

para quedaquelle modo fepudcf- Turpin, Colmeal , Almendra, ôc

fcm melhor confervar. Pareceobé aGranja dcFcnfccaj&noannofc-
atodosoconlclho, Ôçconfultando guintc de mil éc cento & fcíTenta

nocafoo!5ifpodeSalamãca,^porq & fere confirmou efla Ordem por

Ciudad Rodrigo citava dcfpa- authoridade Apoflolica o Papa

Bbbij Ale:
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Alexandre Tcrceyro,por cujo rcf- importante > na conquiíía da qual

pcyto dcyxou Dom Gomes o no» fc derramara tanto Cangue de Chri-

mc de Prior, & fc começou a inti* ftãos.aviíuuaD.AíFonfooNono^

tular Mcrtre da Ordem doPcrey- Rey que entaó era de Lcaó, pcdm-

j:o , como confta de outro privile» dolhe que proveíTe ncíle particu-

giodo Papa Lúcio Terceyrondado lar , porq na fua maó eOa va acodir

no anno do Senhor de mil & cento a tanto , nem lhe parecia juíto dí •

òc, oy tenta &tres, & affim conti* vidir as forças em dous lugaíesde

nuàtaõ íeus lucceiTores com o no» modo , que naó podendo fuílcníar

mede Mcflres dahi em diante até cada hum dcllcs bem, os vitííc k

ôrcmpo dagora, em que os Mcí- perder aíiibos. Parecéra5 bem a

tra :0S fe vieraõ a incorporar na clRcy as raíocns de Dom Martim
Coroa Real , como eltaõ ao prefen* Fernandes de Qjiintana^ [ que ai

•

te. Por morte de D* Gomes íucce* fim fe chamava o Meíire de Cala«

dcO Dom Bento Soares Sugis no trava j & depois de cuydar muy
Meílr ado do Percyro , no qual fez de vagar no cafo , lhe vcyo à imagi-

grandes ferviços a Deos , & a feu nação que ninguém poderia íuí.

Rey, porque lanhou òs Mouros tentar melhor a Villa de Alcanta*

de quali toda Riba de Goa , & ga» ra , que o Mcfire , & Cavalleyros

fihou o Caftello de Almeyda , que de S. joaõ do Pereyro, porque eraó

lhe dava grande vexação^por citar muytos , ainda que menos ricos

fó duas legoas de fcu Convento, queosdeCalatrava, & deparccct

&ícr hfiacòVa de inimigos mahffi. de hum, & outro Me ri re, que para

tnadc ganhar por combate: porque cftc fim fe viraõ com elRcy > fefez

ainda que a fotça em íi naõ foílc entrega da Vil! a à Ordem do Pe*

tâõ grande, como depois a fizeraõ reyro com tal condição > que o
clRéy D* Diniií , & D« Manoel, e(^ Medre de Calatrava ^ pois era da
tava todavia no próprio íicio, & própria Ordem de Ciltcr^viíicaíTô

deicobria toda a terra ao redor de a Ordem de Alcântara, mas que
niineyra, que lhe não podiaõlan^ naõ pudeíTe por da fua maõ Prior

çar filiadas de importância , nem no Convento, antes o Meílrc do
ganhalla com ardis : mas o que naõ Perey ro (t achaíTe ^ & tiveíTe voto
fezinduftria , acabarão combates, na eleyção do Mcllre de Calatra*

dados pelos Cavalleyros , 6c por va,& com cilas, doutras muytas
outra muytá gente» que fe ajuntou claufulas de conformidade íe fez

para eíla obra caó neceíTaria. An* a entrega de Alcântara ao Mclire

dando depois o tempo, fucccdeo do Pereyro, que logo tomou poíTc

que os Cavallcyros da Ordem de delia cm nome da fua Ordem , &
Calatrava , cu)a origem contare» lhe poz dcncro Cavallcyros , que
mofe cm feu lugar» çtanhàraò por a dcfcndcííemé Faziaõ os novos
força de armas a Villa de Alcan* dcfcniores de Alcântara maravi«

tara > & lançarão os Mouros de Ihoías obras em armas, por onde
fua Comarca; mas como ctíav(\ dif* os Reys abrirão as mãos para com
tante de feu ConventoA osMou* cllcs,6cUies dotàraõ rêdas grcífií*

ros lhe davaô muyto que fazer por íimas , & convenientes aos gaítos

outras partes , a que convinha dar que faziaô na guerra. Acedia alli

íoccorro, vio que lhe não era poífi- o pefo dos Mouros, & impor tavaó

vel fuíkncar a Villa de Alcântara

,

grandes forças para os rctrcar^poc

& porque fe lhe fazia de mal dcy* onde foy nctcííario mudar tocai-

xar íem guarnição híía força taõ mente o Convento de S» Juliaõ do
- .. Fcrcyro
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Pcrcyro para a fortaleza de Al- para quem andava fcmpre com as

cantara, onde permanece ate noíTos armas vertidas, Ôc lhe convinha

tempos. Traziaô os pendões deita uíar foltamente delias, pedio ao
Ordem hua Cruz verde, & hum Papa Eugénio Quarto , que lhe

Pcrcyro por divira:& pela irman- mudaíTc o cfcapulario cm huma
dadc que teve com a de Alcântara, Cruz verde rematada em quatro

ajuntou a diviía das traves ao Pc- flores de Lis, como a trazem ago«

reyro. E ra efta Ordem a mais an- ra pregada no veftido íobrc o pey.

tiga,affim na inftituição , como tocfquerdo. No principio de fua

na confirmação j mas por fe fazer fundação,& muy tos annos depois
filhação,& quaíi fugeyta aCalatra- promettiaõ os Cavalleyros dcíla

va , 6c íc deyxar viíitar por feus Ordem os três votos cíTenciaes,

Mcftrcs , perdeo por algum tempo & naõ podiaô teftar de feus bens,

cih prehcminencia de mais antí> nem dar mais que até huma certa

ga, ainda que por lhe naó ferem quantia. Guardavaõobediccia ao
i>udrdada$ algumas das Capitula- Grão MeQrCj 5c aos mais l^elados

çòes, com que Ic íugeytàraò cm da Ordem : eíhvaô íugeytos aos
tempo do Papa JuHo Segundo , ai- caftigos dos Vifitadorcs com tan«

cançàraõ Breve de ifençáo , 5c poO ta obediência , como qualquer Re-
to que com repugnância dos Mcf- ligiofo .• naó cafavaó , nem tinhaô

trcsdeCâlatrava, &clles fe con- menos obrigação de guardar caíii.

lervarcm fcmpre nella atè o prc- dade, que os outros Monges de
fente j & quando os de Calatrava Ciftcr : mas de todos eftcs rigores

fazem Capitulo , elegem fcmpre foraó aliviados por difpcnfaçoens

dous Vifitadorcs para Alcântara

,

particulares dos Síimos Pótiíices ,

confervando naquella ccrcmonia, fundadas cm rafõesurgentilfimas*

quanto cm íi he^ o antigo coftume. Teve trinta 5c fcis Meftres defde
que algum tempo guardarão, 5c D.Gomes,até fe incorporar na Co«
por ifto he ordinário fazerem eftas roa Real de Hefpanha , conforme a

duas Ordens feus Capitulòs jun- cota de Fr.Jeronymo Romano. As
tamete, 5c tem o aíTento da maõ di. mais particularidades deltaOrdem
rey ta aOrdé de Calatrava, 5c o da podem ver os curiofosnoTratadOj
cfquerda ade Alcantara.5c o Prior q delia fez Rades de Andrade, aíTás

de Calatrava diz a MiíTa do Eípi- curiofo,5c bem cfcrito
j q eu tenho

rito Santo , 5c depois de fcytas as latísfeyto cõ minha obrigação,cõ«

outras ceremonias , conforme a tando delia o que convinha, como
Ordem de Ciíler , que todos pro- membro de noflaReligiaô fagrada»

tclTaóílcvanta-íchumdcfeus Cõ-
mendadorcs , 5c lè huadiffiniçao,

!

5c logo outro de Alcântara lè ou. C APITU LO IV.
ira , 5c deíie modo Vaô fazendo
as mais couías coftumadas nos Ca- T>a fundação do Modeyro de Maf"
pitulos alternativamente. Ufára5 fejradaò, éf como (ereduzioda
muy to tempo de habito preto, co- Urdem de noffo Padre S. Bento

moosmaisCavalleyros fecularcs, à nova reformação de Cijlerde»

5c do cfcapulario, 5c capello, em ifíiyxo dafiliação de Santa Ma»
que fe diftinguiaõ delles , atè que ria de Alcobaça,

clRey Dom Joaó o Segundo dg
Caftella , vendo que aqucllc habi- T? Ntre as cafas, que depois da
10 era muy pouco accommodado J[J| morte de noíTo Padre S.Ber-

Bbbiij nardo
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nardo fc reduzirão ncftc Reyno à Com iílo fe poz ndlc mais Vígiían-

Ordcm de Ciíicr^íoyhuma delias cia,& chegando a Guimarães, o
Ò Moftcyro de Mafifcyradaó , o mandou o Conde prender na For»

qual íc fundou primeyro para Mõ- t Icza , onde eíleve muytos icm»

gcs de S. Bento noanno de noíTa pos,viíicaJo dos Senhores da Cor-

Rcdempçaó de mil & cento &trin« te , entre os quaes hum Monge
ta & nove , & fc reduzio à obfcr- chamado PedrOjConfeíTor do Có-
V anciã de Cifter no de mil& cento de Dom Henrique , o viíicava

êt cincoenta Ôc fcte. O exórdio muytasvczes,&praticavaôambos

defla fundação , & mudançâ íoy largamente em coufasdivcrfas, no
o feguinte. Houve no tempo do mcyo das quaes Vinhaõ amctcrfc

Conde D. Henrique hum Mouro, em marcrias da Fé, & da Ley de
Alcayde de Leyna , chamado Al- Chriíto, em que o Santo Mongs
bârach,homcmdcfmgulârcsforço, lhe dizia couías maravilhofas, õc

& que nas cavalgadas que fàzia cm por taõ bom modo , que Aibarach

terras de Chriílâos, íahia fempre veyoagoítardeasouvir, Ôiatra-

com muyto nome : mas como os talías cem aííeyçaô de maneyra^

íucceíTos da guerra faò vários , en- que por algum difcurfo de tempo,
rrandohuma vez a correr as terras alumiando-o Deos, veyoa ter tan-

de Coimbra, onde o Conde efta va, to conhecimento da Fé Catholica,

clle lhe fahio, & dando-fe batalha, & tanto aborrecimêto aos enganos

ficou Albarach vencido, cativo em d j torpe ley de Mafoma,que pedio

mão do Conde com grande fcnti- o Bautiímo com grande mftancia,

mento dos Mouros , que por fcu ôt fe lhe deu por mãos do próprio

srcfgatc davaó hum preço exceífi-' Monge cono a folennidade devida

vo. Naó pareceobom confelhorcf. a tal peíToa. Quizera o Conde tra-

gatar facilmente homem de tanta zellopara fua Gorte,& fazerlhcas

importância , allim por na 5 oppri- mercês, que feu esforço merecia j

mir osChriítâos coin fuás cavai- mas elie,que tinha os olhos poílos

gadas,como por ficar fem elle mais em Deos, & queria fó os bens, &
fácil a Conquifta de Leyria,& das mercês da Gloria, cngeytando tu-

terras de fua Comarca,que o Con- do, pedio ao Rcligioío, que o con-

de determinava adquirir para feu vertera , que lhe iançaífe o habito

cftado» Andava Albarach cô gente de Anacoreta, & a ccy caíTe cm íuas

de guarda na Corte, mas muy bem máos os votos,que queria fazer ao

tratado em tudo ornais, que naó Senhor , para íe ir viver ao defer-

cra liberdade : & mudando fc o to, & fazer penitenciada vida mal

Conde para Guimarães, cllequi* gaitada. Fcz-fe do modo qucpe.

zera no caminho efcapar de íuas dio, & inflruido no modo de vida

mãos , como de feyto efcapàra, fe que tomava>ôí nas batalhas de tcn«

lhe naô entenderão na inquietação taçòes, que havia de paíTar^fe par-

do corpo, mudança do roílo, & tio da Corte noannodemil &cen-
demaíia do en trar, & fahir de húa to& nove,trei annos antes da mor.
camera para huma fala, que trata* te do Conde, & depois de ter vi-

va alguma novidade \ & bufcando vido em companhia de huns ^rmi.

folicitamente o que feria,acharaô- tãcs fancos,que viviaó ao longo do
lhe cavallos aviados para fugir Douro, fe veyo bufcar fitio para

aquella noytc, contratando deTe- viver livre de companhia humana,
var comíigo hum dos próprios íoU & fundou Ermida perto donde
dados, que o tinhaõ cm guarda* agora cílá o Moíieyro de Mailcy*

radaõ.
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radaõ , em hum fitio mais alto ; & Ça de fuás oraçocns chegou a cafa

vivendo alli cm grande abítinen- a hum citado muy prorpcro, & fc

cia, cuvia algumas noytcs cantar começou logo de ver na facilida-

no valie algumas vozes íuavifíi- de, com que cíRcy Dom Affonío

mas com paufas , & toada muy de- lhe coutou para o novo Moltcyro

vota, conforme fc vé nos Moftey- hum grande circuito de terras ao

ros de RcHgiofos , & entendendo redor no anno de mil & cento &
quccraaqucile lugar fantOjSc de« quarenta & nove, ainda que ncfta

dicado a Deos, mudou a cllcíeu tra, 6c na data do Couto acho al#

Oratório , em que vivco muytos gumas duvidas, pelas pcíToas que
annos com grande opinião de fan- aílinaô nel a; & acrcfcentando-íe

tidadc , à fama do qual fe lhe ajun- com eíle novo privilegio , & com
tàraô alguns difcipulos , a quem cfmolas , & doações de peíToasde*

clle fez tomar o habito, 8í profiíTaô votas a Fabrica temporal do Mof.
da Regra de nolTo Padre b. Bento, teyro, determinou Dom Sucyro

que era a qucentaõ florecia. Entre de oacrcfcentar no cfpiritual com
cfles foy hum homem nobre da mayorventagein:& tratando com
Corte dclRel Dom Affonfo Hcnri- feus fubditos da fanttdade,& grã-

quês, a quem por morte do pri de exemplo dos Religioíos de Cia»

nicyro fúdador daquellc Oratório raval, & do mais que com ellc pai-

romàraô os Monges por fcu Prela- íàra, os incitou a quererem tomar

do , & Abbadc. Chamava-fc cftc o habito daquella reformação , que

Dom Sucyro, & era homem na6 fó por ferda própria Regra, que clles

de muyta virtude, mas de grande profcírava5,era obra mais digna de

animo,& muy amigo de viver con. louVvir ; & vendo-os a todos con.

forme aos preccytos da Regra,quc tentes , & prompros para accy tac

tinha por guia de fua íalvaçaò, & ícu confelho, fe foy ao Moftey ro

defejando ver acrefcentado o nu- de Alcobaça, onde foy recebido à

merodaquclles Ermitães, come- profiflíaô deCiftcr clle, ôcouiros

çou com cfmolas , & favor de ai- quatro Monges que trazia comíi*

gõa gente, que vivia perto de fia go, osquaes cm nome dosaufcn.

Ermida , a fundar Gafas , & offi- tes fugcytàraó o fcu Convento à
cinas ao modo do Mofteyro; & filiação , & obediência dos Abba-

tendo jà feyto gazalho capaz para des que ao diante foíTem de Alço

.

fe ir coníervando hum íiial de baça. Fcz-íe efta íolcnnidade cm
Communidade , fe foy ver com treze de tíutubro do ai^o de

elRey D. Afloníoa Coimbra,onde Chriflodemil 5c oento & ciffcoen-

achou os Religiofos de Claraval

,

ta& fcte,& tornando Dom Sucyro

quenoíTo Padre S. Bernardo man« para fua Abbaiia, fez profiíTaôaos

dára para fundarem Alcobaça , cô mais Rcligioíos, que ncllade^xà-

os quaes fallou muy devagar, & ra, inftrumdo-os no modo de rc-

lhes communicou os defejos que zar,& celebrar os Divinos Offici-

tinha de acreíccntar aijuclla Cafa, os, conforme o coftume da Ordem
& de a reduzir a forma de Com* de Cifter , para o que veyode AU
inunidadc,pedindolhcs que o en- cobaça hum Monge chamado An-
comendaífem ao Senhor, & lhe dré,ácrefidiocome!Iesatéosdcy-

alcançaífcm do Ceo favor para xar fuííicientc mente inílruidos

cf^a fanta obra. Promettêra6~no no que convinha. Viviaõaílim o
clles, & o compriraó por obra, Abbade Dom Sucyro, como feus

ccmodepois íe vio^ porque a for* Rdigioíos cm grande abílincncia.
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& recolhimento, & a fama de fuás Iheyro chamado Aífonfo Paes , &
virtudes era tal, que clRey Dom outros irmãos fcus, de certa hcr.

Aífonfo defcjou vifitar pcíToalmc- dade com tal claufula
, que a pof-

te aquelle Convento , como cm fuaó em quanto guardarem a Rc«
tflFcyto fez,& achando ler mais do gra de noífo Padre S. Bento com
que ouvira, lhe deu ncvas doações a obfervancia ,& rigor que entaô,

de terras,& fez outras efmolas par. &: ceifando a guarda delia , lhe ti.

ticulares, para acabarem as oííici- raõ a hcrãça , & annullaó a doação-

nas, & Igreja : & adoccendo-lhe He fuadataoprimeyro deSctem-

alli hum íeu privado, a quem eIRey bro da Era de Chriíto de mil &
cífimavamuyto, chamado Kodri- ccnto&feílcnta & cinco. Andan#

go Ximcncs, odeyxou encomen» do o tempo a diante , chegou eíla

dado ao Abbadc Dom Sueyro cafacom doações, & efmoias dos

Thedoniz , rogandolhc que Tc pu- Fieis a ter muytos Religiofos , &
zcfle muyta diligencia cm fuacu- herdades com que os manter : &
ra> porque levaria gofto particular davaõ licença os Abbades para po«

cm fcrbem fervido. Partido elRcy, voar lugares em fuás terras, a

tomou o Abbadeàíuacontaoen- quem davaõ foraes , & punhaó

fermo, & curando-o com mediei- tributos, &Ieys, como fenhores

nas corporacs, & efpirituacs, lhe abfolutos delles , entre os quacs

reílituhio a faudc cm pouco tem. achey hum dado aos povoadores

po com tanto gofto dclRcy Dom de Figueyredo de Sea, cujo traf-

Aífonfo, que a cíTa conta fez doa- lado porey aqui , por íer íua anti-

çaõ ao Abbadede huma herdade, guidade curiofa*

que crtà cm Travanca, demarcada in nomme /an6}* ,
&* individua

por fuás Confrontações , como fc Trinitms. H^cefl carta defiro , (jtiar»

pôde ver em huma doaçaó,que eíià juffimusfacere. Ego reijon de Ma •

no próprio Mofteyrondada no anno cenaria ^hbas , cum omni ejufdem hei

de Chrifto de mil& cento & feífcn- Conventn , mbts populari de Hguejre»

ta&dous nomezdejulhojaqual do de Sena ^Ú^hocefiforttmitjmdvo»

confirma elRcy Dom Aífonfo com hi/cumhaheatis* inprimis fi Lket de

íua mulher a Rainha Dona Mafal- ommbm quíe Uboraveritis fartem

da com outros Senhores, & gran- oãavam mbts datis , &* de ojino po*

dcs do Rcyno. Tmha-fe tanta opi. natur pes , ufqUead tertiam '^kemX^
niaó da virtude de Dom Sueyro, Maiordumus jftet ibi^O* ex bacellc yex

que o Bifpo de Vifeu , chamado qm fueritide^oLUe^d^ de menfd date

Òforio, lhe dotoua juriídiçaõda raíionem,t^ adfeflum Sanai Joannis

Igreja deMuimenta na Era de mil unam figaàam tritkamde alvo, 0^

& duzentos,que íica fendo no anno unum franganum , Ú^ decem ova , d>
de mil & cento & fcíTenta & dous, »« fi/o Natalis Vomini umim Tora*'

affim por efmola, & bem de fua ai- ^t:^ ,6^ fi non habuerit forcum , det

ma, como por oytenta maravedis, un'dgíiíltnam,&una,geiramcumfm$

que lhe deu o Abbade j & poucos bobus in anno^ó* Notariusiqut nonfue»

annos antes, que foynoanno de ntíahcratori^iertt tantu montem ad

mil & cento & feíTenta & cinco,era coriendos coneiws^ det unuconelium cu

jà falecido Dom SueyrO, & gover» fuapelleyfe Uluc duabus noãibuspemc
nava a Abbadia Dom Joaô , fcu 6iaver'tt ^fiocóâerit urjum ,'wde ma'
immediato fucceílor, como conf- nus dabit ,& de porco montes (jua-

ta de húa doação, que lhe faz a tuor cojias ^ & de alio 'Venato lombo

clic,&a fcu Convento hum Cava- cofiai* Nos autcm nnnquam ad habi'

tandam
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tandum inter "Vosfdciemtts cafas , tt^c bis , éf cunãts fidelibus jit notum

fuccefores noflri , (ed dç vobis facte» quhd imforum) ex hominihtts tantknn

mus nohis Maiordomos fine "Veftro perbcnepiacítumar/ibarumpartiumjtt

gentto , 'Vefiro autem Maiordomo pro nofirumfa6ÍHm cònfirmatum , qut z/i»

eiradega , medinm manipulum Uni demnt y^audierunt hifunt. GunfcL*

dabiíis 9 (H^ quarta de pane,& quarta Lus Petri Clerkus fanÚt Salvatorts

q/ini de duohiis quartarti , Ji íx vena* teflis , Gunfalus tefiis , Fetrus Sugt*

turis tton detis rationem. Aiulier qu€ rii teftts , Sueriís Oforis teflis ^ PetrMs^

q/trttm fuumpeYdiderit,&*nuherevo^ &" Joannes tefies ^ Peíapn^ Petrii

luerit y non det lutofam. Et i/icinum teflis, Pelagius ^Iphonfe teflis, Pc-

qui raguram fecerit foras , & non trus Cantor fcripftt. Seu tra&iado

habuerit dare dreãum per ^viemos cm língua vulgar hc O fcgUiniC

fuos per duas Vices finguíos médios Em nomc da ranta^& individua

òragaUespeãetiO" tn finem fonatuf Trindade. Eu Pcyfon Abbadc de

forasp* comparentei fmm ^dtfióum^ MaHcyradaõ , & O mais Convento
&*

fi
'VOS iahoraveritis nofiras terras dcftc Moílevroa vós povo de Fi<

iahorAtarias yO" alias terras ^obis la* gucyredo de Sca. Hftc hc o forO|

horatoribus non dedertmus,laborate íéi que haveis de guardar entre VÓS«

^olueritis foras , éf nobis non detis Primeyramente de tudo o que re-

rationem y& nofler Maiordomus qnã* colherdes de lavrança nos pagareià

'vis eontra vos habeat aliquid^ 'veflra deoyto hum, ÔC do vinho feefprc»

clavem nonaccipiat
, fed pro [uodé' mcrà O pè tres vezes diante do

hito pigntts in altera caía fibi tollat* noíTo Mordomo, & do baccIlo>

Q^d ji quis ex 1/obis ire toluerit ad como for para lhe deyxarem folgai

úliumDominum,detfuumexpedimen* a vara, dareis a mcima raçáõ* Pela

tnm ad Monaflerium Maanari^ » & ícita dc S.Joaô dareis huma fogaça

ibi fe expediat , O* tunc liber i/adat de alqueyre 6c mcyo de pão dc
quocunque voluerit ^ ^ cum vendide* trigo, hum frangao> & dez ovos,
ritfmm <edíficium,de pretio quodinde & pclo Natal pagareis hum cora-

Mcceperit , det nobis oiiavam partem» 2Íl dc toucinho , & naõ matando
&" non amplius ,

&* decimam de ijta porco, dará a pcíToa que o naó tivcc

a^iUa habeat Clericus SanBi Salvato* huma ga linha , 6t huma gcyra no
vis y& ifiumfórum fuprafcriptum /?<!• anno com feUs bois. O montcyro^
hete 10S z/obifcum ,

ò* 'veflra proge» que naó vivcr de ícu trabalho mas
mes cum Monaflerio : fii/erhnosi^e* fó de ir ao montcà caça de coelhos,

luerimui hoc faB^m irrumpere y&* iu pague de toro hum coelho com íua

frtma vice loluerimus emendarcyvo' pellc , & ifto todas as VCZCS, quc
bis 'vigtnti modios perfolvamus , &* dormir no monte duas noytcs»Sc
^os fimiitter riobts faciatis , infuper matar humf6, fcrà obrigado a dâC
(it malediBus

^ ^ excommunicatus

,

as mãos dellc : do porco montè2S

C^ cum Juda Scarioth in inferno ,& quatro coftas, & dc oucra vcaça6
cum diabuio fine fine crnàetur, Simim hum lomboj& nos,nem noffos (úCm

liter 'veftri filii^vel nepotes 'vefiri pa* ccíTorcs nunca edificaremos Caías

tiantur inflammiiy quihuncfa^íum entre vôs para cfFeyto dc morar»
contradixerint , i/íl in quo ^voluerit. mos ahi deaílcnto, &dcvòsmef.
Ta6la carta menfe ^ugujii fub Era mos cfcolhcremos hum > que nos

124.2. ego uibbas Pcifon fimul cum íírva dc Mordon>0;& ifto íem voí*

Coni/entu Macenariíe y qui h4nc car» ío confcntimcnto : Ôc ao qUc fot

tam fierijuffimus t facere noflris pro* voffj Mordomo dareis em lugar

priis manibm , roboramus , C^ hoc vq > dc cyradcgo rocyo fcyxc dc lmho>
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& huma quarta dcpao^&outradc carta no mcz de Agoíto , Era de

vinho, a qual íctà de duas canadas: nnl & duzcntOíi íx quareiica &
dos montados nào dareis vexação, dous. Eu Pcyíon Abbjdcdt Mat-

A mulhcr^quc enviuvar^ &quizer ícyrauaó ^ jun aaiCiuc com meu
lornar a cafar,náo pague lut uoia;

o

Convento aíTinànos com as ucãÁ^y

viíinho que furtar no campo , & próprias inaos eíía carta de loroj

nãoquizcrreíiituirorouboa Icus que mandámos fazer. EikoQncTç*

vifinhcs ,
pelas duas primeyras vc- mos que itja púbico a \ òs^oc a liu

zcs pague a cada humdellesmcya aos os mais fieis , que tík íorai

vara debragal ,&íe depois rcinci. feyco entrcvivos va h^ para ítm»

dir no mcfmo crime, leja lançado prc de coníciitimeiuu dambas as

fora , &comprcmlhe os bens que partes. 0> que viraó^tk ouviraj

tiVcr no lugar,E íe \òs cultivardes tudo o aíima dito,forào os^ uin»

as noíTas terras de lavoura , & aos tes. Gonçalo Peres, Cura de S. Sa •

taes lavradores , que as bem apro. vador^ teíicmunhaGoíiÇíio, Pcro

veytaõ , náo dermos outras, fcja. Socyro,Soeyro OU;ris , Dcmiu»

vos Ucito tomar terras de lavouras gcs,Pcdro, ôcjoao^Pcla^o lacres,

fora dcftc noíTj lugar íem nospe- Pclayo AíFonfo. Eu Pedr.j,Cantoc

dir licença. Nem poderá noíTo do Moílcyroo nctcy.Eit«,òí uiuy-

Mordomo entrar de voíTas portas tas preminencias outras teve o
adentro para fazer/ penhora, mas MoflcyrodeMafícyradáõ,aigumas

cntrcgarfc ha de fuás dividas em dasquaes tem perdido por ncglí-

outracafa, & deíia, & não das vot- gcncia dos anti>;os. O numero dos

fas poderá tirar penhor, li fe acon- Abbadcs que tcvc^& a ordem luc-

tccer que algum de vòs fequeyra ctíliva de cada hum dclles fcpul.

patifar a viver nas terras de outro tou o tempo com ouíras muytas

Senhor, dará leuinílrumento de grandezas dignas de perpetua Icm-

dcípsdida aoMoíleyro deMaíIcy. branca. Alguns annos depois de

radaô , & dep >is de fe ir là dcfpc- fua annexaçâo, affim por guerras,

dir , poderá ir livrciTicnts para como pelos Abbadcs de Alcobaça

onde quer que tiver goflo. Equan- naõ acodirem a vífirar eí^a cala de

do vender fua caia, daràaoMoí- íua filiação, fe vcyo a relaxar nel la,

teyro a oyta/a parte fomente. Os aflim o rigor Monacal , conK) o
dízimos deita Villa tcrà o Clérigo rccoiíhccimcnto devido à íua ca-

de S. Salvador. Elle foral , & leys beça , atè que no anno de Chní^o

aíim* cfcritas guardareis voíou- de m'l & cento & oytenta & oyro

tro^^cm quanto viverdes, &voiTqs Pêro P^res Abbade do próprio

deícendcntes para com o noíTo Moíleyro fez nova rcnunciaçaô

Moftcyro. E fe algú de nò- quizcr nas mãos do Abbade de Alcobaça,

quebrar cite forj , & náo der a a quem chama, ôcconfeíTa por pay,

emenda devida, pcU princyra vez & pede que faça delleoquc bem
pagaremos vime alqucyrcs empe lhe parecer como vcrdadcyro l^sí\

na,& vôs da propna maieyra. E tor, & feohordcícusbens. Oqac
além diíto fc^ ma dto, & cfco- adverti no fim deftc Capitulo ,

inundado, & atormentido íem fim porque achando alguém cfia rc«

no mfcríio com judas Scharioth, nunciaçáo no ícgundo hvra do
& com o próprio demónio. E vof- T^nibo de Alcobaça á for3f.naò

fos filnos, & netos ardaò naspro- cuydaíTc: fcr a primf^yra
,
pa^ rsa

prias Clamas , fe contradiífcrem verdade o na ) foy,como Ic coííigc

file coacraro. Fez ie aprcfcnte de fuáS mcfmas palavras, ôc ào
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que temos contado atrás acerca

de íua fundação*

CAPITULO V.

Dã *vida de Dom Gerardo Ahhaã

e

do Mofteyio de Novavalle em
Sueciãy ó- de Herveu de Baugefi-

ei Ahbúde de Ur/icampo ', com o

gioriofo fim de cadahumdelles,

NO tempo que noíTo Padre

S. Bernardo andou cm Ale-

manha pregando a Cruzada,, Sc fa-

zendo paz entre os Príncipes do
Impcrio^acontcceo que pregando

cUe na Cidade Dorrech , fe con»

verterão aigúas peiioas nobres a

Dcos , 6c lhe pedirão os levaíTe

comfigO para tomarem o habito

cm Claraval , entre os quaes foy

hum mancebo de geração nobiliffi-

ma , chamadoGerardo , único her-

dcyro das grandes riquezas , &
morgados de fcu pay ;, & como a tal

fc lhe fez grande refiílencia pelos

parentes
,
qucfcntiaô na alma ver

faltar fucccíTor a taõ nobre caía

como a de feus antcpaífados , &
por mil vias trabalharão de o di-

vertir de fcu intento ; mas Gerar*

do j que tinha eliampadas na alma

as palavres de Chriíto: Glui relt»

querit domum , autpairem , aut ma*

trenty &c, centuplum acctptet , cf
viram atemam poflidebit ; quem
dcyxar cafa , pay , mãy, &c. terá

premio cem dobrado , &z a vida

eterna fcgura, dando coitas a to-

dos os rcípcyios mundanos , fe

foy a Claraval com o noíTo Padre

Saò Bernardo > onde tomou o ha*

bito com dcvoçáo fingulariílima

,

noj qual moltrou claramente , co-

mo íua vocação fora com parti-

cular concurfo da graça Divina.

Porque sprovcytou cxcellcntc»

mente na virtude, ôc obfcrvancia

regular, b. clugou fcndu mo^ona

idade a exceder outros , que poir

largo difcurlo dt annos fe tinhaõ
exercitado no caminho daperfey.
çaó. Tmhalhenolío Padre S. Ber-
nardo particular afcyça6,aâim pela

merecer fua virtude, coroo por íct

clle de fua natureza,& compreyçaó
mimolo , & brando, & ter em taõ

pequena idade animo para dcyxar
taó grandes Senhorios como pude.
ra poíTuir na terra. Aconfclhava-o

muytas vezes do modo que havia

de guardar na orâçaõ, & como ha-

via de examinar , & purificar íua

confciencia : & a tudo dava Gerar*
do taõ promptâ execução > q o fim

das palavras do Santo era o princi«

pio de fuás obras. Vivendo ellc

ncílcs cxcrcicics, & quietação da
alma cõíoladirTimo de ter deyxado
por Deos quãto poiluhia na terra,

(uccedeo que a Kainha de Suécia

ouvindo a fama dos milagres que
o Senhor obrava pelos méritos de
noíTo Padre S. Bernardo, Òc a rara

Virtude de feus difcipulos, lhe mã-
dou pedir alguns dellcs para po«
voarem hum Convento, que lhe

queria fundar cm fuás terras, dcfe«

jãdo ter ncllas difcipulos daquetlc

cfpedaculode íantidadCíCujas ma-
ravilhas peuetravaô a taõ remotas
partes do mundo,q afíásarguhiaó

grandeza, quando a fama delias

chegava a Reynos taõ apartados

de noíTâ communicaçaô. E porq os
Icytorcs íaybaóondecahecrta Pro-

víncia, âc o (ttio, & altura delia, a

dcfcrcverey com toda a brevidade

poííivei. He o Reyno de Suécia dos
grandes , & poderofos que ha nas

partes Sepicntrionaes. Fica em 4f

.

grãos de comprido, & de 64.. para

7f . de largura. Comprendc dcn

tro em n a Gothia Oriental, donde
íahiraõ os Oílrogodos.que tantas

terras ícnhoreàraõ pela valentia de
feus braços. Elh Provincia, &as
mais que reconhecem vaíFallagem

aos Reys de Succia^ como íaò Fi-

landia ,

Abrahí

Ortelius

Tabul.

Suetix.

Gema*
phriííus

iii Gco-
graph.

Murtc-
lus ia

defcrip-

ror.Hcn.

licus

Glarea-

nus iteni

in dcfc.

Pomp.
lib.j.c.},

Ptolora»
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landía , & outras , faó todas terras cm algúas partes inficionados com
frUííliferasAabíídantes de caças, a hcrcíia do pcrhdo hcrcfiarca

.& mantimentos, mas tngidiílimus Martim Luthero. Dcfta terra poi$

fobre modo : donde vem , q no In- taò remota em fitio , coftumcs ,&
fverno he mais facil neítas partes gente deltas noíTas , mandou a

trazer gcte de guerra em campo, q Rainha pedir os Monges a nolTo

cm nenhum outro tem po, por eíia* Padre S Bernardo^ pondolhc dian-

rcm os rios^dc que a terra hc toda te mil caufas para lhe naó negar o
rcgada,taòencaramelados,qucpó. que pedia. E querendo cllc fatis*

<icm dar batalhas íobrc elles a pè,& fazer fua picdofa tençaõ> cícolheo

acavallo, íem temor de fe quebrar aquelles que hava de mandar , &
o caramelo. Eamda nosbraços de lhe aviou ornamentos, & livros

«iar,quc cntraò pelo íertaô dentro, de Coro, com todas as mats coufas

acontcccoomcfmo. Quâdo chega ncccíTarias. E quando cm Captu-
o Vcraó por cau(a da declinação da lo nomeou os que tinha cícolhido.

Esfera tem cfta Província hú mez íc dcícobriraõ cm todos, & cada

continuo ( ôc cm algumas partes hum dcllcs clariilimos (inaes de
mais tcmpo; a viíia do Sol íem triíleza, & fentim-nto, vendo-fe

nunca anoyrecer, nem deyxar de apirtar daquelle Convento onde
fer diac anflimo^&osreismezes íc criàraó, para partes taõ remO'
de Inverno té quili perpetuamente tas , que a diftancia da terra lhes

noytc. A gente he brutjfliíiia,5c fé- cortava as cfperanças de fc torna»'

ra, a niga de guerras, & pouco fa- rem algum tempo a ver com os que
voravelaoseltrangcyros. Scumã- deyxavaô, 6f não podendo enco-

tiíTicnto hepeyxc, que pefcaô, & brira iaftima , & dorquc lhe co»

põem a feccar ao vento,Sí lhe ferve bria o coração , fc prcftràraó cm
em lugar de pão. Ha neíta Região terra diante do fanto Ábbade , pc-

féras , & ammacs de moníkuoía dindolhc com muytas lagrimas ,

compofiijíaô ,& nunca viíios cm queosnaôapartaíTcdeíi, & davif-

ncnhuma outra parte domunJo, & ta , & convcrlação de fcus irmãos

o trajo, & modo de vcftir dos mo- para os entregar a hum deíierro

radorcs da terra he das pellesdeG taó aTpcro como aquellc, pois a

tes animacs concertadas de modo^ caufa principal p )r onde deyxàraõ

que lhcná3cahcocabcIlo,&âffim o mando (depois do amor de

ficaõ os homens parecendo mais fc- Dcos ) fora por gozar de fua dou.

ros que os meimos brutos. Saô trina, ôc fantos exemplos, & a tan-

grandiffinos fcyticcyros, & tra» to chegarão com a força de fua

taõ comos demónios taô familiar, dor, q )e provocarão o Santo aos

mente , que muytas vezes lhes fal. acompanhar nas lagrimas , & com
"O- laõ.&osvcm clariílimamentc em a voz impedida delias , lhe rcf-

,í figuras diverfas. Tem Rey por pondco que para que era aífligir-

n: quem fe govcrnaô , que hc pode- íc , & affligillo a clle , pois fabiaÔ

'^'wll,
rofiflimo , & grande fcnhor , por- que na elcyçaô dos que haviaô de

"\ " que tem niuytos Príncipes fcus ir ,naô íeguia outra vontade, mais
•«- vaílallos , & cada hum dcllcs íc- que a de Deos, que os tinha cfco^

"^*^";; nhorca Edados cpulcntinímos. Ihidos para com feu exemplo ad*

.qr Saô CatholivOs, &rcm í3irpos, &: quiriremmuytis almas, que ode»
í*^ Igrejas muyfumptuoías,& dota- monio trazia metidas em ncvoaJe
*./ das de groíTas rendas , ainda que vicios,& culpas ^raviífimas, fcm

no tempo dagora fc diz que íaõ haver quem com a luz da doutrina.

Al

•^

su

man
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& bjm exemplo as aliimiaíTe , &
para mais os certificar do que di»

zia, mandou trazer alli os orna»

mentos, & peças, que haviaó de

levar para íerviço da Igreja , entre

osquaes havia hum prato grande

de mctal^ em que o Santo poz hum
dedo , dizendo que o que logo

viíTem lhes Icrviria de íiaal para fa«

bcrem que Deos era o que os tinha

clcytos para aquella viagem , &
no próprio inftante fe abrandou

o metal de modo, que o dedo do
Santo fe metco por clle, como fc

fora de cera , ficandolhe alli im*

prcíTa fua figura com grande cf*

panto de todos , & confolação da-

quelles que haviaô de partir , fatvo

de Gerardo, que era hum dos no-

meados, & citava taó cortado de

dor,& fcntimento, que nem ani-

mo lhe ficou para rcfponder pala»

vra ao Santo: mas quando jà lhe

paíft)u aquelle primeyro acciden-

ce^ Sr a copia grande de lagrimas

deu vafaõ ao Ímpeto, & força da
triílcza , tomando a noíTo Padre

S.Bernardo de parte, fc lhe lançou

aos pês , & abraçando-fc com
cllís, cftevc aílim grande cfpaço

fem lhe dizer couía alguma. E
como o Sanro fabia qual era a bran-

dura de íeu coração, & o muyto
que em ]efu Chriíto o amava , fa«

zendo-o levantar do chaõ, traba-

lhava por mitigar fua dor com pa-

lavras brandas; mas tanto mais lhe

avivava a payxaõ , quanto a prc-

íençadaqucllas lhe fazia vir á me-
moria quam dcprcíía as deyxaria

de ouvir , & por ver fe haveria re-

médio para o Sáto mudar fcntença

no particular de lua ida,lhe diíTe as

rafóes fcguintes. ConíeíTo (Padre

amantidimo) que hoje mais que
nunca conheço minha imperfcy»

çaõ, & vejo quam pouco tenho

aprovcyrado na mortificação de
minha vontade própria , porque

vcndomc apartar de vós^ éc delta

fanta Comunidade, (pela compa-
nhia da qual deyxey as riquezas,

& morgados,que tinha no mundo,
cfperando alcançar à fombr^ de
voíTi doutrina o fim para que todos

caminhamos , Ôc quando vicíTco

tempo de minha morte, defcançar

entre os oíTos dos Santos, queeí-

taó neftc clauftro) fc me anguftia o
coraçâó ds modo , que me põem
em rifco de fcntir o que deyxey

,

pois me falia hú dos prémios , que
me incitou aodeyxar. E íabendo

de mim que o amor, que em Chrif*
to vos tenho, me fica taó mal pago,

que em íatisfaçaô dclle me apar-

tais de vós,he cauta de fe me dobrar

atriítezaíporquecollijodaqui que
ou minhas imperfeyçôes vos enfa-

dão , ou vós por laberdcs fcr eu
pouco aceyto a Deos, achais a fa«

tisfaçaó,que me deveis, por mal
empregada em quemna5 ha dego.
zar da Gloria ;& aílim huma couía,

como outra me he taó dura de fo.

frer, como o pezo delias rcquerc.

Pelo q vos peço à honra das Cha-
gas de JcíuChrifto qje ponhais

os olhos cm minha dor, & lhe deis

o remédio conforme ella o elU pe-

dindo. EntriftcceufeoSanto muy-
to com aquella duvida, ôclhadef-

fcz com palavras brandiflimas, &
cheas de coníolaçaõ, dizendo c^uc

náo lhe ficava o amor mal pago,

pois ellc lho tinha avancejado de

outros muytos;ncm arguhia íer

pouco grato a Deos naquclla par-

tida , antes muyto feu mimofo,
pois clle lhe revelara que o man-
daílc. E quanto ao dcfejo de fe ver

ftpultado naquella cafa, lhe affir-

mava fem duvida da parte daquclle

Senhor, que o mandava para terras

taó remotas, que antes de íua mor-
te tornaria a Claraval, & alli acaba»

ria fua vida , & teria fepultura en-

tre fcus irmãos. Quando Gerardo

ouvio as promcíías denoíTo Padre

Sàõ Bernardo, ficou alegre da par-

Ccc iida^
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tida,alndaquefaudofodaaufcncia com pcrfcyçáo de Anjo

, que de

de fcu Meftre 3 & tomando todos homem terreno , cm iodo o qual

ocaminiio paraSuccia, depois de tempo nem cmobraj ncmpaUvra

largas navegações, & tíabalhofas naã houve quem dz íeu governo

jornadas chegarão à Corte, onds tivelTe cfcandalo. E fendo jà cm
íoraô recebidos dclRey,& da Rai. idade decrépita, & que naò podia

nha com tanta veneração, CO :flOÍe fcguir os ados regulares com a

foraõ Anjos vindos do Ceo, 5ç fcm pcrfcyção ordinária , para Te com»

mais detença foraõ metidos de pnr a profecia de noílo Padre Saó

poíTe na Abbadia de Novavalle ,
Bernardo , renunciou ocargo Ab-

quea Rainha fundàraj& providos bacial, & emhúas andas fe poz a

de todas as coufâs ncceííarisàíua cammho para Clara vai, Oíide chc-

fuftentaçáõ. Gerardo continuando gou com cftranho contentamento

com a fantidade , & rigor de feus fcJ ,& triikza delRcy de Suécia

,

principios , trabalhava por imitar <jue íabendo fua partida, dillc aos

cm fua auíencia a vida^ 5ç coífu- fcnhores que com clle eftavaò:

mes de noíTo Padre S. Bernardo. Foyfc-nos Gerardo Abbade de

E dado que o occupaíTem cm offi- Novavalle ,& com elle o bem , Sc

cios de Prior,&Cclleyreyro,naô honra deite Reyno, que por bem
craõ parte os trabalhos do corpo triíle o tenho ^ pois não mercceo

para Ihediminuir a quietação, & ter cm íi osoiTos de crcatura taô

rcpoufo da alma : antes chegou a fanta. Em Claraval cftevc o Santo

taô alta pcrfeyção j que fazia Dcos alguns mezcs na enfermaria , onde
por clle milagres muy notórios; & fc preparou para dar o eípirt^ a

osbarbaros de Succia vinham de fcti Crcador, &com íummo con*

partes muy remotas com feus fi. tentament>,& quietação interior,

liios, íó pira alcançarem fua ben- & exterior acabou entre feus Ir-

ção. £ aflim clRçy , ôc Rainha , co- mãos ( fegundo alguns ) em nove

mo todos os mais fenhores, que de Outubro, &tcvc fepultura no
andavaõ na Corte, quando fuccc- lugar defejado entre os outros

diairlhco fanto Varaõfallarfobre Santos, que alU dcfcançãc Seu

algum negocio de fcu Moíleyro

,

nome he referido no Cathalogo

fc punhaô de joelhos ,& lhe bcyja- dos Varões illullrcs dcfta Ordeai

vaóamaô, & habito com fumma de Ciíicr.

reverencia , ainda que fua humil- Andando noíTo Padre Saõ Bcr- Siyiva de

dade naõ fofria aquellas honras, nardo pelo Reyno de França in- '" ^an-

Eílando o Santo nefta reputação

,

citando a gcte ao foccorro da Ter- f^^^"''

fuccedeo morrer oprimcyro Ab- rz fanta,fuccedeo chegará Cidade I.4.C.7.;

bade de Novavalle, & os Monges de Aajou , que he na Província

oclcgéraó, poíto qucmuytocon- de Picardia, onde foy recebido do
trafeug jfto,& quaíi por força o Bifpo com íingular devoção , &
conftr^ngéraõ a receber o cargo, agazalho dentro em feus paços,
fendo dcíla eleyçâo muy contcn- achando-fcpormuy venturofo de
tcs clRí^y, & a Rainha ,& todos os ter nclles taõ íanio hofpede. E co»

mús Príncipes , & fenhores do mo defcjaíFe ver todas íuas cou*
Reyno, que o confaeciaõ por me. fas fantificadas com abcnçaô do
rccedor de outras dignidades fanto Abbade, mãdou trazer dian-

mayores. Governou com cargo te delie hiim menino fcu fobrinho,

Abbacial os Rcligioíos de Nova chamado Erveu dcBau^enci, pe»

vallc perto dequarcntaannos^mais diadolhe o engrandcccíFc com a

*-j vircude
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viífcude de fua bençaô naquella eftado daReligíáG^ôi âílíniodinc

tenra idade, para que nodílcurfo não fó ào Biípo, mas a todos oS
delia toíTe qual dcvia. Era o mcni. que fc acharão alli prefentes , a

noferinofo como hum Anjo, & quem efpantou muyto huiT»apro-

alèm de ral cm fi meímo, nobilif- mcíTa taõ anticipada, havendo de
íjmo na gcraçaó, porque era ainda por mcyo a nobreza defangueRc-

parente cm grào pouco remoto da ai, as riquezas que havia de herdar

cala Real de França ; & tanto que no mundo
_, ôc as fublimcs efperaa.

vioanoíTo Padre S. Bernardo, íol- ças de feuspays, que todas pendi»

tando-fc do A yo que o trazia pela aõ delle, ôc craó ao parecer impe*

mão, fc foy para cllcGOm osbra- dmientos fuíficientcs para íc nao
ços abertos, como fe o vira, & CO- compnr a profecia do Santo. E
nhecèra muyto tempo antes. Ale- muyto menos apparencias houVc
groufe o Santo muyto de ver a pararahirverdadeyra,quádo Heri
belleza, & graça do menino, Ôc to- veu chegou àmayor idade, &co»
mandc-o nos braços, lhe lançou a meçou a feguir a ordem de Caval-

bcnçaó huma, & muy tas vezes. E laria,& tratarfe com apparatos de-

quercndo-o lcvaroAyO;poríer jà ccntes à fua grandeza : porque
noy te, & quererem todos repou- naóhavia na Cortede França quem
far, nunca fe pode acâbar como fe fcrviílc mais ícnhonímentc,

menino que deyxaíTe o Santo, por nem Cavalheyro manccbi , cm
onde convcyo fazerlhe huma cami- quem mais fe pozcíTem os olhos,

nha no próprio apofcnto, cm que Era grande cortcíiô,amigo de feí-*

clle havia dcdormir, com grande tas nobres,como jutlas, torncyosi

contentamento do Biípo,q toma- & outras fcmelhantcs , em qud
va por alegre prognoftico o amor, fempre era o primcyro mantene.
com que o fobrinho queria acom- dor,& o que entrava mais louça 5,

panharoSanto. Adormeceo o mc« & cuíloro. E polio que andaíTe taõ

aifnodtpois denoflo Padre S. Ber- engolfado no mundo , & eoufas

nardo lhe ter lançado a bençaó, & delle, nunca (como ellc proprto

o Santo fepoz cm fua contempla- cõílumava dizer depois de fua

çaó ordinária, rogando ao Senhor converfaõ^ lhe concedia quieta*
' pela fâlv- çaó dáquelle innocentc , çaô a pfOmcíTâ de noíTo Padre Sa5
que tanto amor lhe moílrava em Bernardo, que a modo de hum pii.

taõ pequena idade. E como Deos nhal lhe atraveíTava o pC)to no
lhe naôeoftumava negar femelhan- meyodosmayorcs fauflos ,& vu*
tes petições, aquella noytelhcre- dades de fua mocidade. Echeg^ri''

velou o que feria dclle. Porque dn-fco tempo dt fua vocação , que
lhe parecia efíardizendo Miíta, à Dcos encaminhava por meyos cx •

qual oajudavahum Anjo, &quan. iraordinarios , acontecco namo»
do vinha o tempo de dar a paz, a raric de hua Dama da Rainha ds
dava ao próprio Anjo , dizendo Franja, por cujo rcfpeyto mantc-
que a foííe dar a Hcrveude Bau- ve três dias hQjs jultas , em que
genci,& o An)ofc chegava ao me- fuftcntou o primor de fua Dama ,

nina, & lhe dava nafaccobeyjoda chamada Madama Claudia j &co^
paz. Da qual viíaó, & doutr^is rc» mo no fim do tcrccyro dia ficaíTc

velaçóes mais particulares cnten- vencido por Rayncrio de Bazas

,

deo oSanto que íèm duvida viria hum Cava Hevroatfamado, & graã

aqucllc menino adcyxar o mundo, ícnhor , teve Hcívcu tanta payxaó

& a feguir o Angélico^ & pacifico daqucllc cufo .^ que famdo-fc da

Cccij Corte
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Corte efcondidamcnte > íc foy a branca de fua copvejjfaã , 3ç 4iíia

fua^, terras, onde com perpetua queíóelk zD4?ibâradomuDdopor

Hiclaneolia paííava o tempo, fu- huavia,qucomundonaõ cntcndié-

§indo d<r toda a converíação, & ra antes de fe achar enganado. Por*

u içando occafíocns de andar íem- queeuyiandaq^c o abanado íi^i-

pne íolitario , & por mais cartas ra em lugar, donde podia ver («as

que teve de Madafra Claudia^nú»- dcliratneniosfetn temor dç fc per

'

ca fc pode acabar cckd eUc que der ne Ics.Erafuahunwldadctaa-

tornaárc à Corte ;, antes lembrado ta, que nem os olhos Quíava le-

da profecia de noíío Padre S. Ber- vantar p^^ra os outros Religiofos ,

nardo > determinou meterfe cm achandofe indigno de os p reip
Religiaõ,a"cndoquc,poistal San- gente ta6 fancja^ lendo-os algum
$0 a diflcra , feria precifa vontade tempo empregados em tantas vai»

do Senhor. E indo^fe ao Moftey • dades mundanas» Naó lhe fâltà-

rode Urficampo , que eftà cm Pi- raò no tempo de íeu Noviciado ai-

cárdia no Bifpadode Anjou, & foy gíias tcnraçoens vehcmcntiílimas

,

afcrtima filha de C araval , pcdio aífim de lembranças paíTadas^ cQ'

©habito de Religiofo ao Venera* modecartas dclRey, & decida»
Vel Abba ie Dom Galcrano , o quil ma Claudia , a tí^(£> o que r^fiflig

admirado da converfaõ , ^ novjj o valerofo CavalkyrQ dç Çhriftc^í

mudança de pcíToa taô illuftre co- dizendo que, fchouhvcra quem lhe

roo Herveu> c^eve algum tarito vcnceíTc as forç^ç do corpo, jpaõ

na rcpofta , cuydando íer aquillo haveria quem lie venceíTc^ d« 4lf

algum fervorzinho de pouca duraj ir^a , que guardava para CQipregar
Hias depois , adveftindo qae one» no Terviço de fcu Crcadort Aça*
gocio hia com muytas vécas , & baio oanno da approvaçiiQ , pro*
que Hervcu eíhva refuluto cm mctteoosvorose^êciacs nas mios
fcu propoíito , & referia a profecia do Aboade Galerano , & cUe ihc
de noílo Paire Sa5 Bernardo ,lhs deu o bcyjo dç pmz , fazendo offii-

lançou o habito, pedindo ao Se* ciodeAnjo, comonono Padre S.

nhor que o fizeffeial, como mof- Betnaído v r^ na revelação r ^uí
travaô prognofticos de tanta con. contámos aíima» Vendo-fe o $a»-
íideráiçâo Quem vira aquelle ani- to obrigado amayor perfeyção pe-
rno nobiliífimo veftido nas armas los votos que promettèra, trabt"

deJefuÇhrifto, julgara fcr a q.uel- Ihou por imitar a Chrifto de modo,
la mudança obra particular da Om» que em pouco tempo fe yio nclle

fiipotcncia Divina,porquc fe muy- hum retrato de íancidade. £ a tal

to valco nas arm;as mundanas,mats ponto ch.egou , que falecendo o
valerofo foy nas Divinas , & táò Abbadc Galerano, foy por votos
amigo era de aproveytar no cami- uniformes do Convento efcolhido

nhodafalvação^ & de fe entregar cm Abbadc de Uríicampo, onde
a Dcos fcm limite > que a hora que Deos fez por elle grandes marayí*
fe achava fora do Coro, & aâos lhas. Edefejando mayor quieta»

regulares, ou da contemplação, a çío,& rcpoufo de vida, quizcra
tinha em lugar de marcyrio. Eco. depois de alguns annos renunciai

moera naturalmente brando , & a dignidade Abbtcial, fe lho naô
fuave de condição, aproveytou impedirão (eus fubditos , &oRc^
tanto no amor de Chrifto, que verendiflimo dç Ciíier , a quem
transformado nellc fe efquecia de naõ pode contradizer j mas o que
fi próprio. Fcttcjava muy to a lera» ellcs líic naõ coaíentirao , ihc ccn*

r;,.^ CCdcO
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ccdeo o Senhor dahi a pouco tem*

po. Porque andando huma noyte

depois de Matinas refando luas

devoçccns , Ihcappareceo Galcra-

noclicvo de grande refplandor , èc

lhe diíTs , que dahi a pouco s dias

{ nomeandolhe o numero delles }
iriadcfcani^ardefeus trabalhos na

eterna Bemaventurança ; com a

qual nova Icy fcu efpirito chcyo

de contentamento. E occupando-

fe todo aquelle tempo ^ que lhe rei-

tava de vida , cm perpetua con-

templação , dous diiis antes do ter-

mo íinalado lhe fobreveyo huma
febre intrinfeca, que nO exterior

moftrava pouco perigo, & no in-

timo lavrava como mortal , & co-

nhecendo o Santo fer meníageyra

de fua felicidade, a ícíiejou com
mil louvores Divinos , & depois

de tomar todos os Sacramentos da

Santa Madre Igreja, deu c:quella

ditofa alma nas mãos dos iantos

AnjoSjCom os quaes eftà louvando

a fcu Creador. Seu nome he rela-

tado no Cathalogo dos Varões in-

fignesem fantidade da Ordem de

Ciíier. Alguns querem que foíTí

fcu tranzito a quatro de Outubro,
ainda que com pouca certeza.

CAPITULO VI.

Da fmd^ção àe Santa Maria de

Bouro i íomofoy reduzida à Or-
dem de OHer debayxo dafilia'

^ " ção de Santa Marta deMcabaça:

tocae^fe ãlglías antiguidades,

E Ra antigamente taôuíadacm
todas as partes da Chriftan.

(iadc ávida crcmitica, & apartada

do concurfo, 5^ comunicação da

gente, peIocimodo,que ncllatcm

huma a!mapara fe entregar toda a

DeoSj que naó havia bofqucs foli-

tarios, onde fe não achaíTem ho-

mens iantos fazendo aípcra pcni*

••H
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tencia de fuás culpas. Èpoftoque
no Egy pto,& Thebaidâ j& outras
partes eítranhas floreccíT^ efla Or«
dem de vida, m is q nas de Heípa-
nha, não deyxou todavia de fe fre»

quencar nellacom grande provcy-
to das almas , & augmento da hon.
ra de Dcos. Entre os que muyto
ílorccêraõ cm fanca vida , foy hum
delles Pelayo Amato, ou Amado^
que fendo na Corte do Conde D.
Henrique muy principal , & co^

nhecido de tndos os Senhores de
Portugal , & tão querido da pró-
prio Conde, que dahi lhe veyoo
fobrenome de Amado, deyxou
por hum meyo eílranho os fauftos

do mundo, & fe entregou todo às
cfperanças áx Gloria, como mus
firmc:s,Ôc ícguras. Era cfte Fidalgo

da geração dos Coelhos, que hca
própria de tgas Moniz , como fc

pode ver em Gonçal 7 Argote de
Molina,& no Conde Dom Pedro>

& caiando com húa Dama da Raí<

nha Dona Tcrefa, chamada Dona
Munia , ou Muninha Goterres,

houve nclla a Sueyro Paes, & a

Dona Ouroana, que morrco fendo

menina , & do parto delta menina

faleceo. Deflc Sueyro Paes naceo

Pay Goterres o Almeydaô, &o
primeyro que teve eílc appe lido,

porque cobrou de Mouros o Cal'.

tello de Almeyda em Ribide Coa,
& fe achou com elRey Dom San.

cho o I. fendo ainda Príncipe, na

batalha dos campos de Arganhal,

ou Arganhan ,como hoje le cha*

maó. Pay Goterres de Almeyda
foy muy privado dcIRcy Dom
Aífonio o Gordo, & teve hum fi-

lho chamado Pêro Paes de Almey-

da, que íe foy para Caftella com
clRey Dom Sancho Capei lo, 6ç

depois de le morrer em Toledo, íe

tornou a Portugil ; teve hum filho

chamado h crnaô Pires de Almey-

da, que cm tempo dclRcy Dom
Diniz foy Alcayde môr da V. lia de

Ccc iij Avò^
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Av6,S: achou-íccomclRey Djm zia da Corte, & ovcíliocmhum

Affonto o Bravo na batalha do Si» pobre habito de Monge , no qual

lado. Seu filho Pcro Fernandes começou a fazer vida taòabítmen-

de Almeyda foy decaía delRcy te,& aíFcrvoradi
,
que o próprio

Dom Pedro, fendo ainda Príncipe, Ermitão fe admirava de o ver. Vi-

& fervio a Dona igncs de Caílro via cada hum cm fua cclla , fcytas

por ordem fua. Filho dcíic foy de pedra íecca, & cubcrtas cotn

Fcrnaó Alvares de Almeyda » Vca- ramos de arvores , & outras her-

dor de D. Joaó Meílre de Avis ,& vas q os defcndiaô das tempeíla»

Rey queveyoafcrde Portugal, E dcs: &como algúas noytcs iahií*

àci\e finalmente por linha dircyta íem fora, vio húa d^ lliS o novu Ee*

vem os Condes de Abrantes j o que mitaõ nomeyodehumvalle, que

quiz lembrat para íe íaber quem ficava abayxo das Ermidas^grande

foy Pelayo Amado , & que fucccf- claridade ; & dando conta ao vc»

faò dcyxou. O qual como viíTc lho, vigàraó ambos a noytc le-

morta a Dona Munia, foy tal o guinte , & viraô o próprio ref-

íentimento que teve , que nunca plandor , que íahia dentre huns

mais quiz cafar , nem moftrou penedos , & alumiava grandá

gofto dccouía algu3,antesdcfeja- parte daqucllcsvalles, & notando

va de fe retirar onde fcrviíTc aDcos tudo muy particularmente , fe ío*

com quietação; & comTnomeyo raô cm amanhecendo ver o que fc»

deites penfamétos fuccedcíTe mor- ria , & bufcando entre huns, & ou-

rerlhc a menina, encomendando o tros penedos , acharão no meyo
filho ao Conde ,& a íeus parentes, dclles hua devota imagem da Vir-

fc defpedio da Corte com tenção gem Maria Senhora noffa ,que fi-

de nunca mais o verem nclla: & cara alli de tempo antigo. Naô íc

indo-fe a Braga, foubc como pou- pôde encarecer o contentamento

cas legoas dalli vivia hum homem dos fantos Ermitães , & as graças

de fantidade admirável , que tinha que deraõ ao Senhor , por lhes def-

húa pequena Ermida de S. Miguel, cobrir taó preciofo thcíouro, 8r

fundada no meyo de duas rochas mudando as cellas do alto da ferra

afperrimas , & como feu intento P^ra aquelleíicio , que cambem he

era bufcar fcmclhantes habitações, aiíás fr3gofo,& não tem mais terra

íe foy onde o Ermitão vivia , ôc chã , que quanto le lancem deus

achando-o , lhe communicou a até trcs tiros de pedra ao compri-

caufa de fua vinda , & a delibera, do , & hum ao largo j o mais (aô

ção, em que eftava de acabar feus montes afpcrrimos , que íubindo-

dias cm fervíço de Deos , pedin* íe às nuvens de todas as partes , fi-

dolheoaceytaíTe por difcipulo, & cao murando aqucllc pequeno val-

ferviíTe de guia no caminho de feu le> pclj qual defce hua grande quã-

remédio. Moftroufe o folirario tidade deagui,quecom oruido,

muy duvidofonos principios,por* & faudofo cftrondo , que faz nas

que lhe parecia Pelayo Amado de quebra las da ferra , incita os ani-

inuy fraca compreyção para imi- mos a devoção , & os provoca á

tadorde fua penitencia : mas ven- contemplação das coufasdoCeo.

do a conftancia, com que le obri» Aqui fundarão os dous Ermitães

pava a tudo , depois de muytas hua pequena Ermida , feyta por

perfuafoens , & dcclaraçoens acer. fuás próprias mãos, onde puzèraò

ca da nova emprcfa que acometia , com a d-ccncia poflivcl aqueiia

lhe deípioos trajos, que ainda tra- fanta Imagem. E tendo o Arctbif-

po
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pode Braga noticia dcícuapparc-

cimcnto, a foy vifirar peíToalmcn-

te , & deu ornania^itos para o Al-

tar, que cntaõcíiava fcy to , & à

íua cuíl a mandou fundar húa Igre-

jade pedra lavrada, & de boa grã.

dcza, que dura atènoíTos dias cõ

inoiírat. de muyca antiguidade. A
lamadcOa obra, & o favor do Ar?

ccbiípo de Braga fez aquclle íitio

muy conhecido, & muytomaisos
grandes milagres^qucalli fe faziaò

porfneyo da íanta Imagem. E co»

moa lantidadcdosdous Ermitães

íoíle notável , houve pcffoas pria-

cipaes, que fe vieraõ para fua com-
panhia, & tomàraõ o habito crc-

iDÍtico de fuás mãoi» ,- de modo que
cm pouco tempo veyo a parecer

maisConvenco^que Ermida, onde
fe viVia com cftranho rigor , &
fantidade. PaíTados alguns annos,

& querendo o Senhor pagar a feus

Servos o muytoquetinhaó traba»

Ihado por feufcEviço, levou para

íi o Ermitão antigo , cujo nome
naô pude dcfcobrir , & pouco de-

pois a Pelayo Amado, a quem fuc-

ccdeo no governo dos outros Er.

mitães hum fanto Varaó chamado
ISÍuno , que no mundo fora muy
rico, & nobre, em tempo do qual

foy elRcy Dom Aífonfo Henri-

ques a Braga, & dahi àquclla de*

vota Igreja , convidado ( como fc

pôde crer) da fama dos milagres,

q

a Virgem Senhora noíTa alli fa»

zia yàí da fantidade dos Ermitães,

ondedcyxou para reparar os Alta-

res , & prover de veftido aos Ser.

vos de Deos hua címola fufíiciente.

E faliando com o Abbadc iNuno,

que tinha efte nome de Abbade pe-

lo coftumeantigodeodarema to-

dos os tantos Ermitães , denvan-

do-o ( como jà diíTemos ) dâ pala-

vra Hebraica Abba ; o incitou a

fazer hum Convento , & reduzir

feus fubditos a hum modo de Con-
gregação , promcttcndoihe para

ifto íeu favor , Ôc foccorro. E co-
mo o fanto Varaô praticaíTc cíle

negocio em commum , pareceo a

todos taó bem , que fem difcrepan-

cia coníeniiraó todos nelle > & pe

.

diraõ ao Catholico Rey, que como
fora Authordetaõ fanto confclho,

o foíTc também de ihe affignar Re-
ligião das approvadas, em que vi«

veíícm. E como a Ordem de Cif-

ter florecia novamente , & eIRcy
lhe tinha devcçâo por tantas vias ,

diíFe ao Abbade que em nenhum
podcriaô viver mais conformes
com a perfcyçaô que deíejavaõ,

quenella. E para os inílruir nas
ceremonias , èc particulares InAi-

tutos da Ordem ,& lhe lançar a to<

dos ó habito , & fazer profiííaõ,

mandou elR.ey ao Abbade de Al-

cobaça que efcolheírc alguns Re.
ligiofos antigos, &c maisqualiíi.

cados em tudo. E antes de ícrem

chegados , andando o anno de
Chrifto cm mil & cento & cin-

coenta & fete , concedeo elRey ao
mefmo Abbade Dom Nuno , & aos

feus Monges aVilla de Santa Mar.
tha ,& o anno íeguintc lhes deu os
dizimosdofaldaVilla defaõ, &
outra muytas herdades. Eífey*

tuou-fcaobra da nova profííTaô no
mez de Abril do anno de mil &
cento & cincoenta& nove , em que
chegarão os Monges de Alcobaça,

& fizcraõ profííTaô aíTim ao Abba^
de, como aosmais Ermitães, fu-

geytando-fe afiliação do Moftey»
rode Alcobaça, como foraõ dalli

em diante, Sc iaô no tempo dagora

ÍCMS fucccíTorcs. Por morte do
Abbade D. Nuno fucccdeo Dom
Pelayo, Rehgiofo de Alcobaça^

homem de vida fantiíiima, a que
clRey fez doação do Couto de

Bouro, dando o fcnhoriodelle aos

Abbadcs,& Convento , tirando-o

de toda a íugeyçâo , ík fenhorio

Real. E como por inadvertência

lequeymaffe o Cartório^ 5c nelle

a doação >
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a doação, lhe tornou a fazer outra pelo Gatholico Rey D. AíFonfo

na Era de Ccfar de mil ôç duzcn- Henriques fcu biíavo , & confir-

toSj&nadeChriílodemilôcccn- madaporfeu pay, por onde con*

toÔcfcíTenca &: dojs, a qual aU vcyo a Dom Joaõ, Abbadc que
guns annos dcpoiá confirmou íeu cnuóeradaquclle Convento, rc-

neto Dom AíFonfo o Gordo , ôi os mir cita injuftiça com mil maravc-

Abbâdcs coníervàraó ftí.upre a disdeouro^qiccraò perto de mil

poíTe de ferem íenhores de todas cruzados
, pelos quaes lhe vendeo

aquellas terras , & reconhecidos clRey o Couto, que pjr doações,

como tacs dos moradores delia;. & poíTô tinha de tempos paíTados.

E tanto que no tempo dagora nc» fez-fe cila compra, Ôc cari a dvlla

nhum homem nacido nelies Cou» eín Braga em trcs de Junho Ja Era

tos pòJe fcri^ir outro lenhor do de mil 5c duzentos & noventa 6l

Reyno,de qualquer qualidade que quatro, que foy no anno de Chnf-
ffja,fem fe defnacuralizar dellcs,Ôc to de msl & duzentos & cificoenta

perder as herdades que tiver, as h. íeis , por onde ficou Bouro pof»

quaes o Aboade pòle confiLar fuindo íua herança por mais tjtu-

para o Convento como bens perdi- los , que as outras caías, pois naô

dos por algum crime grave. Econ* rólnadera5,comoatodasasmais,

ferva-fe hoje eíia preheminencia mas ainda a comprou da Coroa ,

taõ inccyrannente , q;ie quando como íe naô fora íua i & nem ifto

algíias peíToas deílcs Coutos fe lhe bailou para o Conde de Bolo-

fahem da terra a ganhar de comer, nha, lendo Rey de Portugal, dey»

ícvâõ pela mayor parte a Africa , xarde Ihcannullar tudo,&dc mã«
onde todo o fetviço que fazem, dar derribar os padròes, por onde
he a clR 7 , pelo qual não ficaó in- demarcav a o Couto , & trazer os
correndo cm nenhúas penas. Em Monges em demanda , atè que feu

tempo delRey Dom Sancho o Sc- filho Dom Dinis tornou a rcíli«

gunJo do nome , chamado vulgar- tuir cila perda , mandando levan»

mente o Capcllo , como por íua lar os padrões de novo , & meter

brandura andaíTem as couías do os Monges , & Abbades em íua

Rcyno mal governadas , & a Rai. primcyrapoíTe^comoconítadcíeu

nha DonaMeciadeHaro íua mu. privilegio, dado em Lisboa cm
Iher déíTe , & riraíTe os bens Eccle- dezanove de Março da Era de Ce»
ííaílicos ,&íeculares a feugofto

,
íardemilôcrrez ntosôcdczaíTcte,

huns para pagar íerviços a feus ^deídeíeu tempo cm diante vive-

criados, & ourros para tirar di- raô quietos , ôc ícm recrefcercm

nheyro das mãos dos poíTuidores

,

duvidas e )tre os Reys de Portu»

que o davaõ por remir íua vexação, ^^ai, êtCoivcnto. TcnosAbba-
òc não cahir na indignação da Ra- des de Bouro íenhorio íobre cinco

inha,&ícusConfcrheyros , orde- lujsrcs trás os Montes, que Ía5

nou também de tirar aos Religio- Santa Gomba, Valbom, Ma.edo,
fos do Molleyro de Bouro as ter- Bemlhcvay, Vil ar, & outros muy-
ras , iSc-íenhorio dado por fcns an« tos em toda a terra de Valariça , a

tcpaííadus. E paraiflo < rdenou a quem dcraô toros , em que VJVer

Rainha que dcbayxo de cor de os Abbades de Bouro ^ & no eípi-

haver Icíaô nos bens áà Coroa ritual, 5c teínporal temasptcícn-

Real ,fepaflraíre húa ProviTaó, por taçocns , & íenhorio de tudo. E
virtude da qual íc rcvo^aíTe o íc* como por morte delRey Dom Fer»

nhorio do Couto de Bouro, fcyta nando íc comcçalfcm as guerras

^0- cm
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cm Portugal, ^ Caftellí , cm qyç para rra^crem pigffp ^ç pf^ascm
o Conde DoiP Nano Alvrç§ Pe* (in^l dçfwídigçi^diíd^. Eiiaprchç'

rcyr* ftz notavçiíi fcrvjçoí» j! çlc iDinençi^ íclfie cpaccdec, 6cco<>^

Rey DoiD joaO o priír^eyro , aíSsn firmoa por muytpí» iieys , & tf Rfi

cm encontros particulares , que no tempo dago|-íi:^<5uar)(^p.í*c..Í3ji

fcvc €om a gentç deC^fteíUr co- de levantar gente pelo ilcyBQ,yf(,

mo na batalha Real k]Uç teve de crcvc elRcy aoAbbadc tm parti-

/Vljubôrrota ; 3conteao que çn« çuUr. avifando-odoqdçtcrinina^

irc as muytas entradas , quç fa- &, íDa/idandí^lhe que acuda cm
?riaô de parte aparte as gentes dç fo gente ao lugar que hcícrv ido*

«íibos os Rcynos # quizcraó a). Muíou-reoCorbentodopriniey-
guns fcnhores CíQelhanos çnti^V ro (itio.t oi qucxflivcra,p.if « outro
çom íoldados Gallcgps por en- lug^ri(Jcmdl>or fçryintia j^níoaq

tre Douro , &c Minho a íaquçar, Pvio Cavadç^ondç aoprdcnçc çf»

& deíJruir a terra,& coaio o Abba^ tà (itua 'Q,& floreçe cn pvuyta R.Çm

de de Bouro foube dcíla detçrmi- Ugi^^^A obrervãc^a regular» Víele*»

naçaô» tçmcndo^fe que lhe abra- brprfe a fcítade/iiadttjiçaçaõao?

zaííe^T) ss terras doMofteyro,man- trçs de Outubro,&no lugir dt íe^

douftíUntar íeusvaífgilos, ôç pon. princípio fi. ou a Ermida de N Se-

do em ordem fciíccntos homens ohorg > que he muy frequcnrsdt

(àe guerra , o^ mus dellcs bèftey. do^dtvoç -^ de toda aquclla tcrraa

ros j (c foy lançar em filiada no ^ íefa^zcm nclla niuyto^ ffiilfl^fcç

ireyp dís terras de Geres í onde cgd4ÓQra. >,.

çhamão Portela de homem, aguar* ^' y:::, . jh

dílodoaentradi dosGallcgos,qac

jà vinhaõ cm numero exccíiivo

,

C A P I T U L O VII.
bem dcfcuydados de $çharé aqucW
le impedimento :& vendo-os o DamJ^fíuiçé ,(^j}rincípíç /i/ir^t^

Abbads em lugar eftreyto , & dif. ^gne Or^iem de Çala-rava^qHé

ficulcoío, dando íínal aos rcus,arrc» mlita, déay^o da Congregação

roetèrao acilescom canto í^nimoj deÇilier.

que em menos de du$s horas foraó

desbaratados, & ganha Ja^. quantas A» Ndando oanno de ChriflQ

bandeyras traziaó , átyx^nào j[!%^VL{a\\p^cci^xoà(.cmçç)zu^

BRuyííos homens de conta mor- ítn .ve,ícdcuprin<LípionOiR;^yr)o

tos no campo,& outros prestos na de Caftclla à infi^nc Orcicm de Ca»

mâo do Abbade •, & fendo avifa» vallariadeCaUirava fiihadcnoíTf

ÚQ deita vitoria o Condeítablc D. fagrada Rellgiçôti^^^^vienfe n4

Nuno Aívrca i íe vcyo vçrcom forma fegui<iiq..,'J>ndo c.^ey Q.

o Abbade, & Ihea^radcccoemno- Affonfo, que fç intitula'^ t mper
me dclReyaquclleferviço, dando, rador deHcfpanbí,^anhada co^

lhe privilegio de Capitão môr de Mouros no anno de mil i;<cei tí>&

fuaí^ terras,& licença para ordenar quarenta & duus g V ij^ d^ Çala-

nciUs todas ajscoufas annexasao trava a V^clh . ,& entregue aos Ca r.

til cargo; ^ achey lembranças dç vallcyros Temp arjos para. a de*

hú Breve, (aind« que o nad vi } em fender, os Barb-rps lait imados de
que ic concedia aos Abbades de fua perda lhe corriaõ os campos
Bouro licença para em tempo de ordinariamente , & tmh.òos >< o-
gucrrí poderem dizer Miífa no radorcscmfobrelíaltospcrpetUQs^

arrayal 16 comcogulla vcíUdo, & mâ^ ps TcmplíirJQj n ll^íteniáíltò

(lez



dez annos contínuos conv tantas ciiraó os íèus Monges; porque co»

moftrâs de valor ;,& com fazerem mo andaíTe nerta conjunção cm
obras admiráveis em armas , como Toledo Dom Raymundo, Abbadc
fcmpre fizcraó todos os Cavallcy- do Convento de Fitcyro da Or*
rosdefta Religião, CUJO fim conta. dcmdeCifter, naò doqueeftàno

remos em leu lu^ar. Neítc meyo Bifpado de Palcnça junco ao rjo

tempo psíToude Àfricào Miramo* Pifucrga , (comfo querem alguns)

hm de iMarrocos com innumeravcl mas do que hoje vemos no rio de

copia de combatenres , detefmi* Navarra no Bifpido de Tarraçój

nando meter toda Hefpanha de- na, (eomoadvcftio curiofamente

bayxo doíeu Impsrio,Ôccomoos o Padre Frey AthanafíodeLobera

Gavalleyros do Templo tiveíTem na vidadeS. Froylano ) ÔctiveíTc

muytas partes onde acodir , í5c comligo outro Religiofo de íci*

viiTem q o mayor Ímpeto da guerra Moíteyro, chamado Frey Diogd
havia de cahir íobrc Calatrava, de. Velaíques , o qual vivcdonomun.
raóaviroaelRey Dom Sancho das do fora gentil Caválleyro^ôc muy
poucas forças que tinham para dcítro em matérias de gucrrir , &>

manter feguramente a ViUa , de foubeílcm do trabalho em que el-

que lhe fizera mcrcc, rogandolhc Reycíiava, ôc da falta que havia

qucatomaíic por fua, & lhe me- de ícnhores^quetomaíremaemprc-

tcíreguarniçãodegentc de armas, za fobre fcus hombros , tratarão

poíquc naòqueriaó cahíT em mao alguas vezes entre fí cfta matéria,

caio , fc aconteceíTc perderem elles fora de cuydarém no principio o
de íua maô a V^Ha a. que cuftàra que depois feveyo afazer^ porque
tanto fangue de Cachohcos, & fc dchúacoufa cm outra chegou Fr.

adquirira com tanco trabalho. Dlogo a dizer ao Abbadc que
Tomou eílc avíío , &c as novas da acey taíTc as condiçoens, que eIRcy

paíTagcm dos Mouros a elRey D. cõmetria , porque clle confiava em
Sancho ,eftando na Cidade de To* Deosde fuílentar Cal atrava a toda

ledo, cada huadas quaes lhe cau. a B;;rberia ^ que vicíTe junta. Pa»

fou grade afflicçío , 6c como O ne« rceeo cfte nc^peio aõ Abbade muy
gocio de Calatrava eftiveíle mais árduo, porque nunca íevíra cm
namaó) cómetteoclReya muytas guerras, & imaginava que ferina

pcíToas illuftres ào Rcyno , que o murtdo de íeu atrevimento. Mas
aceytaílem a dcfcnfaô deila^a troco i-antci Iht diffe b companheyrô > &
da qual lha daria de juro, 6ç herda- com tantas ráfoens lhe provou o

de, mas a ninguém baíiava o animi que dizia
^
que Dom Raymundo

para acometer taô duvidofa empre- foy faílàr a-elRcy ,& lhe diíTe que,

z* , vendo principalmente que poisnafô havia quem fe atreveflca

gente taõarriícada nas armas, & Itinçár maô de Gâlatrava para a

raõpoderoía cm rcncias comõ-os- fuíícntac cmrempó de tanto peri*

Templários , fe naõ affrontav^ó go,cH6»fuflcntaria à fua prqpna

de adcyxar,ádemofíraraoR>u«» cuftaí/fcndofua Alteza fervido tlc

doquc temiaóótm^:tO:dos^MbU' Ihedair ofenhoriodclla, como ti-

ros Africanos. Mís íe faltarão nha'jH!DVTícrtHo.^AdmiroufcelRcy

huns ,'& outros , íia6 quir/noíTo noprírtoipiodco^ívir tamanha no -i

Padres. Bernardo faltar pelòfcre» vidadè'^ •& qu^fi lhe naô quizcra

dito da Ordem, a que dera Re^ra , conecdet apctiçãq , dcfconfiado

& alcançira confitMn »cá0 > *t aílim de ò A'bí^'âde pôdeC fahir com íeu

cndeosTcmplario8Íaltàraò,aGG« intentòfmas Ouvindo as raíoens
w^ de
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4c Frey Diogo Vclafqaes , & con- Calatrava. A juntou-fc tanto nu-
iíídcraçáo de ambos de dous , mero de génccà fama deftasindul.

•crendo que Jiaõ fera pcrmiífaò gencias, que cm poucos dias paíTa-

Divina movera Ocos os ânimos vaõ de vinrc mil Toldados, entre gi.

daquelles dous Rcligiofos a co- nétes,& infantaria, osqucvieraõ
tnctcr coufa taõ fora de fua profif- «m íoccorro da Viila, porque aièm
íaó , lhe outorgou tudo quanto dos mancebos, & gente accommo.
pcdiraõ , & Uic deu o íenhorio de dada para tomar armas , naõ ficou

Cahirâva para dle^^ para os mais homem doente, ou velho, que úty»
Abbades de Fiteyro , <juc legitU xaííe de acodir ou com dinhcyro,

mamenie fucccdeíTcm na Abbadia^ ou com cavalíos : aquando naó,
•^o Ahbadc fe obrigou a defender bufcavaõ maftccbos que maftd«vaõ
a Vilia de Calatrava à fua própria «guerra, pagos,& mantidos à fua

cufta , & a manter cm poder de própria cuiia ; & tanto foy onu*
Chriftãos a ftrviçodos Rcys de niero da gente, que acodia, &«
Caftella; & de tudo ifto fízcraò íama do íoccorro

, que os Mouros
cícriíura publica , & autentica, dcyxàraó à emprcza» Ôctcmcrofoè

que cftà no Convento de Fitcyro, de lhes íobrcvir mayor dano ,do
ic hc a fua data cm Aimaçan no que podiaó tirar de provcyto; &
jnez de Janeyro do anno de Chrt* quando no fim do Vcraó fc foubc

ôode mil 6c cento ôccincoenta & que naQ vinhaó inimigos fobrc 4
cyto. Feyta cfta folennc efcritura, ViUa, fez Fr. Diogo Vclafques jí1«

íe tornou o Abbadc a Fiteyro, àL gumas entradas cm terra dos inín

à cuíta das rendas da cafa ajuntou migos, de que tirou grojTas caval-

faora numero de gente de pi, e5c de gadas, & muytos dcfpojos , com
cavalb , & entre cila muytos de q^ic fc proveo a Fortaleza de mo-
ícus próprios Monges , que fcntio do, que fc tirou aos Mauros toda a

com torças , & animo para menear cfpcrança de a ganharem. Muytas
asarmas,&fcpartiocome;Iespara peíToas nobres vendo o grande to.
Calatrava , onde fc deteve em viço, que fe fazia a Deos naqueUa
guarnecer os muros , meter ar- frontcyra, dado que com avinda
mas, & mantimentos dentro da do Inverno fcderpediíTe ocxerci-

Villa muytos dias ; & como viíTc to, na5 quizcfaô deyxar a compa»
que nem ifto bailava para a guar- nhia do Abbadc,& dos outros Re-
neccr quanto era neceilario ao nu» ligiofos que alli rcfiiiaõ, antes pc

.

mero dos Mouros que vinham, fe dira5,& impetrarão ferem admitti-

foy ver com Dom Joaõ Arcebifpo dos, huns ao habito, & profiífa6#

de Toledo , que foy o Quarto cm & outros à familiaridade ,& com •

ordem , depois de fer ganhada aos panhia na guerra. Quando elRcy

Mouros , & lhe pedio favor efpi- Dom Sancho foubc a retirada dos
ritual , 6c temporal para efte nego. Mouros , ôc a continua guerra que
cio. Acodiolhc o fanto Arccbiípo o Abbade Dom Ra ymundo fazia ,

com ajuda de dmheyro amoedado, naõ ío confirmou o contrato, matt

armas, ê( mantimentos , no tcm> ainda lhe fez outras doações mais

poral , Sc no efpiritual por virtude amplas , todas as quaes lhe confir-

de alguns privilégios Pontifícaes mou depois feu filho Dom Afí^oo.

mandou pregar a Cruzada, & con» fo Oytavo , que lhe fucccdco no
ceder indulgência plenária , ôc rc» Re^no.
miííaú de peccados a todos aqucU

ics que foâTcm íoccorrci a Vilia de

CA.
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algum para tomar o habito de No.

- .{íi ?n^ '

'. viço , lhe pcrguncavaô Tc queria

CAPITULO VIII. íer Monge de Coro, fe Lcygo
para as armas: ^ os que queriaõ

Como fe continuou agugrra em Cã» Icrvir a Dcos no Coro , apreodiaó

lacrava, ò' ft '^^P a mudar o habi* a cantar , & o neccíTario para íe or-

to de Monges emCavaíleyroSt éf denarcm de MiíTa , & os outros

o nome de Ab'mdes em Meítres

:

rezando o que coftumaô os Con-

éf ofitras parítculandades dejle verfos da Ordem , occupavaô-íc

toque, cmjugarasarmas,& fazer outros
cxercicios fcmclhantes .• & como

VEndo o Abbadc Dam Ray. o habito comprido lhe dava peja

mundo o grande ícrviço^que ao menear das armas, & ao cavai-

a Dcos fazia daquella Fortaleza gar o encurtarão de maneyra,quc

eontra os Mouros , tornanio-fe ao licaíTe accommodado à honcítida-

ConventodeFiteyro, trouxe de de Rehgiofa , & ao exercício da

là muy ta copia de gado , & outras Cavallaria. Governava o Abbâdc

criaçoens, para fe apafcentarem na Dom Ray mund::) íeu Convento c6

fertilidade daquelles campos, & tanto animo, & valor nas armas,

terem carnes de que fe fuitcntar

,

&com tal fantidade , & maníidao

quando faltafícm as que ganhavaó íia vida
_,
que em hua , & outra cou»

aos inimigos nas cavalgadas ordi- fa parecia hum vivo retrato delRey

jiarias,que fe faziaô em terra de David : porquencmoeftrondodc

Mouros :trouxe também os Rdi- tambores, & trombetas, as alga-

giofos mancebos, que vio co n de* zaras dos M mros , & os rinchos

íejo de o acompanharem naquelle da Cavallaria lhe apartavaó o co-

fanto exercicio : & torna ndo-fe a ração de Chrifto, nem a contem*

Calatrava,começouacuydarcom» plaçao, & cbrigaçoens da alma

figo , ôc dep jÍs a pòr em prattca,de íhe fizeraó cõmettcr defcuyJo nos

Ic dar algua traça , com que fesiun* repentinos fucceflos da guerra : &
doa^CavalUriafenãoeíqueceíTede com tanta prudência governava

todo ponto a vida , & obfcrvancia tudo, que fendo feus fubditos nas

regular ,nemfedeyxaíremdecon. batalhas hunsLc^es indómitos, Sc

tinuar as ceremoniasdocultoD,i. os mais arrifcados Cavalleyros,

vino, crendo que húa das princi» que nunca veíliraó armas , craõ na

pães forças para desbaratar os int. paz taõ brandos , & modeílos,ôc

migos feria o continuo louvor de taó humildes, & compoftos, quan-

Dcos, pois he mais efficàz no pcy* to fe deve à verdadeyra profiiTao

to Divino a oração do Jufto, que de Mona;es: demaneyra que acha

«

mil efquadrões armados contra os do-fe eIRey Dom Sancho prefente

inimigos do corpo; 5c aflimdivi- cmCalatrava a hú rebate de Mou-
dio os Monges demaneyra, que ros,^ vendo a preíTa , & animo,

cm quanto huns acodiaó a reba- com que os Monges íe punhaõ a

tes , & íe mctiaó por terra de iní. cavallo , Sc fahiaô aos inimigos ; 6c

migos a fazer cavalgadas , ficavaò depois de recolhidos , achando-fc

outros noCoro cantando, & com. no Conveto à Compíet i, & vendo
prindo com a obrigação das Ho» alli os próprios vcíhdos em íuas

ras Canónicas : & andando o tem. cogullas com as mãos cruzadas, os
po, vieraõ a dar noutra coufamiis olhos em terra cantar os louvores

acertada, porque quando vinha de Dcos com tanto clpirito,fícan.

^k\^ do
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do attonitodc troca taõ admirável, ras cítà fundado o Moftcyro át
dilfe ao Abbâdc Parccc-me,Padrc, Cilicr , para '-}Ue o Abbadc ,& Ca
qucoíomdatrouibefafaz avcíToíi picuío Geral, que fc havia dcajun-
fubditos Icbos, & o dos finos cor- tar cedo, conccdcfle cila liberdade

dcyros. Será, [lhe tornou oSanro aos Monges, que vi via6 em Cala-

Prelado] porque hum chama-os trava j & como os mediancyros
para rcíiíhr ao inimigo de Jefu craô de tanta authoridade , & na
Chriílo, & vcíTos, & outro para o conceíTaô nap havia coufa indigna^

louvar a cllc, & rogar por vòs. Vi* de Te outorgar, alcançarão os Reli»

vco c(te Santo Varaó Kaymundo giofos licença para terem Meítrcs,
cmCâlatravadczannos,poíloque & íe governar porcllcs,oprimcy-
outros lhe naôdaõ mais que lcis,& ro dos quacs (diz Ilhcíc sj foy
quando chegou o lim de íua vida, Dom Nuno Prcs de Quinhões j

moiirou Deos com grandiflimos ainda que Frcyjcronymo Roroan
milagres o muvto que Ic fervia dos quer que foíTc Uom Gracia, cley-

çxercicios,cmqueagaílàra. Enaô to logo depois da mo te de l)om
acaba o Arccbipo de Toledo de Raymqndo. Com cfta nova tra*

encarecer, quanto florccco cmfua ducçaò de Meftres fe foraóaccô^

vida na virtude, tanto rcfpiande- mojaodo no habito mais com
eco na morte com maravihas. ordem de Cavalleyros , qut de
pouco tempo depois de leu fallcci- Moni^es , trazendo íó cfcapulario

mento fdu o Padre Lobcra)quc preto com ícu capelo pequeno
cnfaiados os Monges, queconti- para trás: o mais vcÔidoeradcÍG.

nuavaõoCoro,cõaqucllainquie« culares, dado que na cor, & com-
(a«;aõ , de cíirondo da^ armas , que pridaò íemprc fe moíirava Kdi •

IK> mais quieto da noyte , quando giofo,& diíFrrentc d; >s outros ;&
cílavaõ louvando a Deos nas Ma» neíta forma uláraõ as arma^ are o
tinas 5& ao ttrmpo das Miífas, & têpo dcBenediélo Dccimotcrcio,

Outros iemelhantes lhe roubava a deuuemimpf^troaGonçaioNunes
quietação do efpirito, & tirava a de Gufmaò Mcílre dtíia Ordem,
paz do animo em quecí)avaõ,de- no tempo que Heipanhalneobede*
terminarão muiarfc daqucllc fí. cia, & o reconhecia por Summo
lio,&pâííarfua habitação a Cirve- Pontificc,quedeyxadooeCcapula-

io, onde clcgèraò por íeu Abbadc rio, & capelo, cuja invençió lhe

a hum Monge chamado Frey Ro- dava embaraço na fòrmadc pc!cy

-

dulfo }ô( ficando em Calatrava Í6 jar^trouxcíTcmnopcytoerqucrdo

os que íet;Uiaõ a guerra , detcrmi- huma Cruzvermcllia, como tra*

nàráôdefcaccônnodar emtudoao zem notempo dagora. Ofell > dí'

officio p3ra que eraó deputados, caía íoy íempre a Cruz da propru
ê» miitar no niodo de ícu governo ft yçaõ que trazem nc^ peyto , com
aos Cavalleyros do Templo : & duas traves por divifa em feu«

afljm pcdiraò a elRcy Dom AíFon- pendões. Trouxeraô no principio

foOytavo do nome lue lhes alei- Cruzes negras em campo branco,

çaííc do Abbadc de Cifter,quche poríercm asdu^s cores do habito

GcncraiíriHriOdaOrJcm,liberda- Ciftcrciení^e , mas pelo rempoacU-

dc para íe chamarem os Superiores ante fc vieraò a confirmar com a do
de Calatrava Meftres , & naó peyto, & as trouxeraô vermelhas.

Abbadcs .- & cfcrcvco clRcy fobrc Cólirmou efta Ordem,ôc novo iíio-

cfta matéria ao de França ,& ao dodeCavallanao Papa Alexandre

Duque de Borgonha,cm cujas» ter- Tcrccyro,^deoois lex omcímo
Ddd Inno*
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Innocencio também Terccyro do fez-íc cfta diviíaó em tempo dcl*

nome por hum Breve feu, daioeu Rey Dom Sancho o Bravo , íeiído

Sâõ Joaô de Lacrao aos vinte & fe- Meftre Dom joaò Gonçalves , que

te de Abril , Indicçao (egunda, no foy o decimo cm ordem dcfta Ca-

fegundo anno de leu Poruificâdo

,

vallaria, pelos anãos de CKriáo

&no deChriftodcmil3ccento& de mil & duzentos & noventa ,

novcata & nove, & ncíh Bulia lhe dado que ncfte particular da po^

afligna algumas dilfiaiçóeSj&Erta- breza fc relaxaíTem do modo que

tutos que guardar na paz ^ £c guer- temos dito. No voto de Caílidade

ra, conformes cm tudo comos que permanecerão muy cos annos, fcm

lhe maa làra o Abbade á: Ciílcr nunca haver quem trataíTe de pedir

do Capitulo Geral. Permaneceo deípcníação , nem fonhaíTc que
cila Ordem naobfcrvancia, & ma- fc podia impetrar, até que Dom
do de governo, que fe hc deu , Luís deGufmaó, que foy vigci»

muytos annos^adquirindoos Mef* mo primo na Orden dos Meitrcs,

«CS, ôc CavaiIcyros delia terras impetroudaSé A poftolica licença

para os Reys dcHeípanha, fama parafccafarcUe, &osoutrosCa.
para (i mefmos , & gloria para fuás vallcypos da Ordem , pelos ânuos

almas. Guardavaô continência, de Chrífto de mil & quatrocentos

porque votavaô os três votos de &quatorze. Mas dado que a dif»

Pobreza , Obediécia,Sc Caíhdadci pcnlaçâo vieííe ampliflima , houve
& aífim havia grande vigilância em tinto cfcrupjlo nos Commcnda-
trazerem ao commum quanto ti. dores, que íc não íoy o impetraa»

nhaô^ Sc podiaõ adquirir, aílim nas te, nenhum outro aquiz aceytar,

entradas que faziaõ em terrasde nem uíar delia ^ antes fc aggrava»

Mouros, como por todas as mais raõde maneyra, que fe mandáraS
vias, & o Prior ou Meftre fazia re- queyxar ao Revercndiflimo de
partição como lhe parecia : & tinha Cifter , & lhe pcdiraó com (umína
cuydado de prover osGavalleyros inílancia qus mandaíTe vifitar a

de todas as coufas neccíTarias , Ordem, &reduzilla à fua verda*

aílim na paz, como na guerra: mas dcyra obfervancia,porquc fcnaó

andando o tempo , & difpondo-fe acabaíTem de perder os fantos inf»

as coufas da Ordem em forma,qus ticutos de fua pnmeyra fundaçáo.

ímportavarefidiremosFrcyrcsem Aefte negocio vicraô os Abbades
partes diljantes doConveato de de Claraval , U Morimundo: &
Galatrava, & guardare m divcrfos dado que nos Freyrcs do Convcn •

lugares na frontey ra dos Mo iros, to eítes Abbades fizeíTem grande
qucclReydeCaftcllalhesdavacm fruto com fuás reformaçocns,&
guarda, tivcraô difpeíiiaçaõ para também nos outros Commcndado-
repartirem as rendas entre fi de til res , & Cavalleyros do habito , no
niodo,queametade detu looquc particular do cafamento do Mef-
rendia Calatrava,ficou para o Mcf. trc fe naó pode dar remédio por
tre,& a outra para os Cómendado. ter jà íortido eífeyto. Os Eíhtu-
rcs , íem deyxarem na ia para os tos , ôc viíiração que cntaô fe fez,

Freyrcs
,
que diziaô Mi(ras,&cc- achcy no Moiteyro de Alcobaça

IcbravaõosOíicios Divmos; mas cm hum livro de maò junto coií

acoiio-íe a iíto com obrigarem ao outras, fcytas por Frey Alberto,
Cavalleyro que lhes dèíTc o nccef Abbade de Ciíler , & Frcy Hugo,
íario para fua fulicntaçãi, & ao Abbade de Morimundo , ordena

•

Mcílre, todo vcliido, 5c calçado, das cem annos antes, que ficaó

ícnio
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fendo no dcCbriôo mil ôctrczcn- criou com figo no Molkyro a hum
los&c|uinze. Permanecerão com fobrinho leu, a quem doutrinava

cílarcíormaçúo por largo ccmpo, cm letras , U bons coftumcs todo
até que no annc de mil Òc quinhen- pofli vcl : & vcndo-o em idade para

cosík quarenta o Papa Paulo Ter- tomar o hsbiro da Religião y lho

ceyro paíTou húa Bulia, cm que lançou por fi meimo, òí teve tal

geralmente difpenfava com todos vigiancia nellc
, qucfahio grande

os Cavalleyros deíia Ordem , que Servo de Deos , & de coftumes io-

da data do Breve cm diante tomai- culpáveis. Chegou cfte Abbadc
Icm nella o habito ,

para poderem alguns annos depois ao fim da vida

cafar livremente , ficando os ou» com grande laftima dos Religio-

tros fugeytos ao rigor de fcu vo- fos , que fcntiaô a falta de íua pre-

to. Dcfdc cnraõ para cà podem fença, & bom governo cm iodo
calar os Commcndadores Icvgos, eftremo , &: tratando entre fi da
& na profiíTaõ mudaõ o voto de nova eleyçáo de Abbade, começa*
Caftidade em continência conju- raõ a fe d.vidir em opiniões, de«

gal. Tem ctta Ordem quarenta & fejando cada qual dar leu voto
nove Commendas muy ricas ,& hú naquelle , que lhe didava o pcnfa-

obreyro, hum Cavalleyro , & o mento. E vcndoascoufas em ter*

Commendador môr. Em Calatra- mos de chegarem a rompiménto,&
va eftà hum Convento de Frey res, defconíolaçáo , de commum pare-

quc andaõ veíiidos como Cleri* ccr fe foraõ todos ao Abhade,di«

gos , & trazem no pey to hua Cruz zcndo que , pois Deos era fervido

vermelha ,& no Coro ulaô de man. de o chamar ao dcfcanço eterno, &
tos brancos em lugar de cogulla deyxallos defam parados de fua

com a própria Cruz. Governa-os compaahia, osquizcíTe deyxar a

hum Prior da Ordem de Cifter, todos quictos,5c amigos, nomcan-
que antigamente coílumava vir de dolhes húa peíToa , que aceytafTcm

França do Convento de Morimun* por Abbade , pcis clle melhor que
do. Teve a Ordem trinta Meftres todos conhecia os merecimentos,
dcfdc Dom Garcia , que foy o pri- & fufficiencia de cada hum

,
para

mcyro,até outro Dom Garcia Lo« eíFeytodo qual compromcttiaó os
pesde Padilha, cm que fe acabou voros de todos nelle , & haviaò

a fucccíTaõ dos Medres , de fe uni* por bem de dar a obediência a

raõ as rendas do Meftrado à Co« qualquer que nomeaíTc. Aceytou
roa Real de CaftcUa, eomo eftaô no o Abbade efta nomeação , & com-
tempo dagoraj&osReysasgozaó promcttimento,& guiado mais do
com titulo de adminiílradores. amor natural , que dos reípeytos

defuaconfcicncia , que taò perto

citava do rigorofo exame, lhe no-

CAPITULO IX. meou por Abbade a feu fobrinho

,

dizendo que erabom Rcligiofo na

De algíias cotifãs mtaveis , cfue nef- vida , & converfacão j & no parti-

te tempo (uccederao na Ordem de cular das coufas do Moíieyro muy
Cijler em Reltgiofos parciçttUres, experimentado , por onde ficaria

nclle a dignidade muy bememprc-

Oreíie meyo tempo houve gada,& o Convento aprcveytadop"*Ord. X naOrdemdeCiíter hum Ab- notfpiritual, & temporal. Accy

bade, cujo nome fcdcyxa de cfcre- toufe a cl cyção fcm repugnância

ver por bons rcfpcytos , o qual al^úa , Ôc a poucas horas depois

.rrpti Dddij elp>
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€Ípirou o Abbade, deyxando cm ao cargo , compromettéraõ fcus

todos grande íaudade de feus bôs votos nclle , crendo que aífim lha

coftumes. E querendo Dcos que cfcolhcria ,& cllc guiado mais do
íe cntcíidcíTc que a nomtaçaó do parcnt<;rco,&aíFcyçâo natural,que
íobrinhofora feyta mais por amor da obrigação de fua alma, o cfco*

do parentcfco t ^ por dcyxar a ge- Ihéra antes a elle , que a outros,

raçaó illuftrada , & nobre com a cm que havia merecimentos avan-

dignidade , que por fer cllc o mais tejados , por tanto por juítojuizo

digno da Commumdadc , íucce* de Dcos fora metido naqucUafon»

deo que, indo fc o novo Abbade te para íer atormentado cruchífi.

recrear a huma fonte, que cila va mamcntc Eacrcfccnioumais,quc

na cerca feyta com muytacurioíi. fuppoOoqueodesfaziaôosincen*
dade,(onde o tio também coíluma» dios » & penas que padecia, fe

va ir paiTar algumas tardes) eU achava cada hora refíaurado para

tando alTcntado ]unto delia cuy- as começar a padecer como de no*
dando cm varias couías , ouvio vo. E fc te queres inteyrar ncílt

dentro b a agua hua voz, que com verdade, manda vir aquihum can«

triítiílimo pranto fe queyxava ,rc- dieyrodc bronze , & mcte-o dcn.
pctindo muytas vezes eftas pala* trona fonte, que nelle verás a cx.

vras. Ay , Ay de mim miferavel I periencia do que digo. Chamou o
Admirou-fc o Abbade no princi- Abbade hum Rcigioío, a quem
pio ) &c ficou como homem alhcyo mandou trazer o candicyro , 3c

de fí, pelo temor que cobrou^ mas xnetcndo-o dentro na agua (que ao
cobrando animo , ôc dando mais parecer de todos cílava fria ) fc

âttcnção ao que ouvia , conhecco íòy pouco , & pouco derretendo
íeraquclla voz do Abbade dcfun- cm forma, quecm pequeno cfpaço

to fcutio. E depois dcfc affirmar foy todo desfcyto, deyxando atto-

bem , lhe perguntou quem era , ôc nitos os prefentcs , & muyto mais

a caufa porque aâim chorava ? Ao o Abbade, a quem tocava a mayor
que lhe rcípondco a roz- Eu fou parte do negocio,

aquclle teu tio , que quando vivia No Moftcyro de Evcrfabc, que
fuy Abbade dcfte Convento ; ago • hc deita fagrada Ordem de Ciíkr,
fa fou hum miferavcl cfpjtito, a vivia hum Monge por nomcHen-
quem tu fuccedeíle para grande riquc ) natural da Cidade de Ar«

•fiíonfufaõ > & defaventura minha

;

gcntma, mancebo robuíio, & bem
& a caufa de meu pranto hc , porq tcyto naS fcyçõcs do corpo ; mas
me abrazocm crucliíFimas cham- muy dcbil ,& fraco nas coufas da
mas. Perguntoulhe o fobrinbo , alma , & de todo cíquecido das

porque fe abrazava, pois a fanta coufas de fua profidaõ. Era muytas
vida que fizera parecia merecer an- vezes caAigado , & rcprchendido
tcs prémios de gíoria ,quc taõ fe- dos Prelados por fer remifio nas
veros tormentos. Ay (refpondco coufas de fua obrigaça6,& por naó
a voz) que tu es a caufa principal afliftir às hor-s doCoro còaqueU
de meu incêndio. Quiz faber o la atccnçaô,&fervordevidoataô
Abbade como , & porque era e[Ic fanta obra. Porém valiaõ cilas Icm*

occaíiaõdefuas penas jôc a voz lhe brancas tam pouco , como fc lhe

rcfpondeo, que por quanto os naô foraô ditas, & no inflantc que
Monges daquelic Convento defe- as horas fe acaba vaô,fingindo algu

jandoterpor Abbade huma peííoa ma indifpoíiçaó , & achaque , ou
de merecimentos coirt ípondcntes que lhe vmhaô dores de cabcçt

,

íreymas,
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freymas do eítanoago , Tangue dos & lhe dava prcíTaque chcgaílc ao
narizes,& cutrot> achaques ícmc* Icytc Chorou o fanto Prior muy
Ihar tcs Ic íahia do Ccro,& fe hia à de veras a nrjiferia daquella ovelha^

enfernaria , &: dalli fccretamcntc & o poder que o inimigo rinha /o-

fc lai cava na cama, & dormia atê brc eíla , & tudo o que reílava da
pela manhãa, em quanto os outros noyte gaílou cm oração

, pedindo

Re igioíos cliavaó em oraçaõ, & ao Senhor remédio para tamanho
neutros exercícios femeli-iantes. mal. Em amanhecendo o mandou
Fcrfcvcrandoomilcravelncfta rc- chamar , & fecrctamente lhe con.
crcaçaõ de leu corpo, fetn valerem tou quanto vira, fazendolhcgran-
rcprcheníèt s publicasí, nem íecrc- de força , que em nenhum modo fc

tas para o reduzir a melhor confc- arreveííc mais a dcyxar as coufas
lho , lucccdeo que , citando huma de fua Regra per hõa tentação taõ
noyte às Marinas do Convento, manifefta. Masaffimcftaadmocf*
fquc por ferem de huma fcílaprin- tíção particular , como outras

cipal eraò cantadas com mais íolé* muytas, que lhe feZjefíãdo prefcn-

nidadc,do que fe cantão ordinária* tes alguns Religioíos anciães do
mentej lhe lobreveyo a ordinária Convento, íizcraõ taó pouca im-
tentação de pnguiça » & fingindo. prcíTaôno animo de Hcnrique,co»
fe mal diípofto, pcdio licença ao mo íc as náo ouvira. Tal foy a

Prior para ir à enfermaria rezar defordem de fua vida , & o pouco
com os doentes , determinando de pejo , com que fc deu aos vícios ,

fe ir deytar na cama tanto que là que ao fim veyoa parar no remare
acabaíTe. O Prior importunado de de todas asmifcrias da vida > £c

fua molcí^ia , & enfadado de o ver apoíhtando da Ordem, fc tornou
neftc particular taô incorrigível, o aos tráfegos, & miferiasdomun»
dcyxcu ir para onde quiz. Equc- do, onde acabou a vida prefenre

rcndo-lhe o Senhor moftraro mào com bem duvida do eftadoqut al-

eitado daquelle Monge , & a caufa cançaría na futura , fc Decs com
grande que tinha para oreprehen- particular benignidade lhe naõ va*

der , lhe abnoos olhos da alma , & íco na ultima hora , & teve tal con-

vio que no ponto que Henrique fc irição , que mcreccíTc mifcrjcor-

fahio do Coro , & feyta reverencia dia.

ao Altar mor, tomou o caminho Em outro Mofteyro defta Or»
para a enfermaria^ o demónio em dcm, chamado Nonmunda, havia

figura de hum negro torpiífimo ,& hum Rciigiofo mancebo,& át gen •

muy ícyo fe lhe cavalgou no pef» tis partes , taócítremado mufico,
coço, fazendo mil vifagens , & & de voz taõ excellcnte , que em
dando rifadas de contentamento, poucas partes fc lhe achava igual,

com as quacs foy até levar o po- Mas era taónimio na prefumpçâo
brcMcngc à enfermaria. Quiz o defta habilidade

, que vinha a íer

Prior checar com o negocio ao mol eíio aos Prelados, &Officia es

cabo, & ver egi que parava o triun- do Convento,porque nenhum oífi-

fo do inimigo, & aífim fe foy até cio lhe punhaõ na taboa , a que
a enfermaria , £c aguardou a que déíTecomprunentOjallegandoque

Hcrique íahiíFc, o qual acabadas as aíTás b^flava o íckviçoí que a touos

M^itinas rezadas , tomou o cami- fazia cantando no Coro,& dando»

nho para a cama , levandc-o o de • lhe lufírc com a fcrmotura de fua

momo como a hú bruto irracional, voz , para o relevarem de outros

fingindo q o tangia com hua vara

,

trabalhos , & occupaçoens , que fc

Ddd iij podiaõ
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podiafó repartir pelos qut naôcan- minhadas mais que a ofíentação,

lavaãtaó bem» Seu contcntamen» &vaidadcmundanat Porque como
to era carítar nas feitas principacs clle fc ferve de fe cantarem as Ho-
do anno Lições ^ & Rcfponfortos -, ras , & mais OâBcios Divinos com
êtcomocradeílronaMuíicaíj &OS devoção , ôc modcftia, tanto íc

Cantores lhos encomcndavaõ , fa- deíTervc de curicíidades defnccef»

ziâ mil cxiremos de garganta goí- fariaíí , & que não trazem mais

tando de que todos lhos ouVilTemj fruto que faufto , & oíientação

& gabáíTcm. Mas, como tudo ifto dos homens. E vc-fe bem na íc»

craó vaidades , de que Dcos fe aad guintc revelação, que iras o livro

pagã, &oftentaçoenspara o mun< das façanhas de Ciílcr , onde fc

do , permittio o Senhor fucccder* conta que , praticando o Revcrcn-

Jhc em publico híía aíFronta , com diflimo Abbade de Ciftcr com húa

^ue cáhtndo (obre li emendaHc os Rcligiofa deita Ordem, a qual além

dcfeytos de fua vida. E aflim aconi de (er muy fanta na vida , tinha ef*

tecéo que crti huà fcífta principal, píito profético > lhe pcdio cnca.

em qUeelle determinava fazer ma* recidamente que foubeiíc do Sc-

ravilhas ,& fc tiníis muy poupado nhor as couías que havia na Or«
para o que havia de cantar I no inf* dem de Ciíter dclagradaveis nos

tanto tlút houve de lançara voz > olhos de fua Divina Mageítade*

licoucomòmudo, & fcm UngUai Pediolhc a Santa alguns diasdft

& quando com muyta força qoiz efpaço, que gaitou cm continua

começer a cantar , deu emhum ti» oração , & no íim dcUes lhe diíTct

pie caõ defcntoado ^ de de má con^ Sabey, Padre RevcrendiíIimo,quc

fonancia
, que todos ficàraô admi^ três coufas ha neíta Ordcm^ de que

radosno principio > & depois de- o Senhor fe deíconccota. A pri»

raõ tfn rir ik coiafa taô disforma* meyra ter tantas herdades < &i%n»
Mas tudo fe convertco em hovo das^quc venhaó a fcr fuperfluts. A
cfpanto^ quando vifivelmente ap* fegunda a fumptuofidade dosedi*

pareceono mcyo do Coro hum de* ficios. A terceyra a demafíada cu-

mon^ pequeno > âc muy negro rioítdadc no c9into das Horas Ca-
bayianJo ^ & dando grandes pai* fiotuoas, quandoo fazem miís por
madas na teíta , & rifadas , & dí'- opimaõ , que pordevoção.
ztúào paraos MOiiges. Oh., oh^oh £m Claraval houve hum Nori»
qtic bem trarnta o mancebo » oh , -oh ço, a «queimfa !toaofervor no pri;r>>

^ue lindomente cantou. E depois tsipro de fua caivcrfaõ , 6c fufpi»

de ter por algum cfpaço feite^ada r»r>do «eni fcuammo pe 1 a^ cebotias

Gonfufaô "do Monge , defappíK-c^ tío Egy^rc), iandavabuícando occa.
ceo deixando a todos fu fpenfos , fím comoife totvjaT ao manào* Mas
& ao -moitco taó^mendado «de fuli C0<sno ooíTojPadre S. Bernardo co-

vaidade,qucdflqud;ediaertidian- nbocià por «ípirito profético a
ce 'fturtca tnais ipí^cfumio dh voz

,

guerra ínitcríor,«m qae andarei,&
hèmiczquebros de gargamta , & a vitoráa qae o demonioh«via de
•com muycahumildãde , & prom p* aikançtir 'daquclle miíeravcl , cha-
titkà acodia aos Gíficios

, que-lhe woa a Frcy Acordo , que f<s>y hú
^nhaõ na taboa , femdaraeílcs dos^íeus principass difcipulos ^ &
cfcufa. Deite modo fc ganhou a -homem fdc grande* & tjualiftcada

•al-ma xicíte Rcligiofo , & ^os ficou virtude , & a outros Noviços fíens

tiouçrina do pouco que fc Ocos compafnhcyros, & lhes cncomen'
-^rvedemuficas ^ue naôvaó-cnca. dou que 'vigiaírem aqucllainoyae
«,.' o i*^\J .
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tal N oviço,(nomcandolho por íçu raô diante do Convento com tudo
nome J porque ícm falta havia de quanto levava furtado, & rogan-
fugir, & apoftatar <Jo Moítcyro; doihe os Rcligicfos que fc arre-

bique o tomaflcm aellc,&aoque pendcííe , & pcrícvcraíTc na Or.
comíigo ievaíTe* Obedecerão os dem,nunca o pudéraõ acabar com
Noviços , naô fem admiraçio do cllc,& a (fim o dcyxàraó ir ao mun»
que ouviaó, ôc vinda a noytc íc do como perdido j& poucos dia»

puzcraó cm vigia , aguardando o depois foy fcahoreado do demo»
cíFeyto da profecia do Santo : mas mo ,& cndoudeceo , nas quacs mii-

como viraó que o Noviço dormia ferias vivco muyto tempo , ôf aca»

com toda a quietação , imagman» bou com morte bem laftimofa.

do alguns dellcs quç naô podia Em hum Convento deita Ordem
fugir quem taõdefcuydado citava, havia hum Frade Convcrfo cha- wurín

adormecerão tanibem : mas Acar mado Frcy Uvilhclmo , o qual ^^*^°s-

do, que não tmha duvida algúa quãdo citava entre os outros Con-
nas palavras do fanto Abbade , fe verfos no Coro ouvindo as Matu
deyxou citar cm véU, por mais q nas,& mais Horas Canónicas, tcií*

o feno ocombate(Tc j & humpou* ào os outros grande atten^o ap
CO antesde tangerem às Matinas

,

que fç çantavi,clle ordináriamen»
vio dous dempnios muy negros ce citava dormindo, 5c tranfport a*

taõ grandes como Gigantes , que do com profundo iono, de que por

cmravaõ pela porta do Moítcyro, aigúas vexes era reprchendjdo,
ifi o que hid diante levava huma aiSm dos companheyros , como
gaiUnha aifada metida em hum ef« dos Prelados , mas commuy pouco
pcto,£ch(íacobra<]ueahiacingm» fruto > porque tinha a tentaçaé

dodefdeacabcçaatéospés* Com diabólica tanta força ncHc , que
cite convite fe chegarão os dous no initante que entrava no Coro,
cfpirito* malignos ao leyto do No- logo era fcnhoreado do fono. £
vi^ que dormia , & lhe puzcra^ querendo Deos mojttrar ao Prcli*

junto aos narizes a gallinha aíiada, do , i5c a outro Convcrfo de fama
cm que devia dç c(tar fonhando. vida,quâleraaçautadeFrcy Uvi^
£ 00próprio inftante acordou , ^ Ihcimo naõ citar com o fervor de*

vcftindo-íecomeçou de feguir aos vidoàquclla íanta obra , lhes abrio

demónios, que com grande feita es olhos da «lma,& viroõ qu^ o
lhe hia5 dcfambaraçando o cami* Converfo tinha húa grande cobra
nho. Efpertou Acardo a feus c5* lançada (obre as coiias com a c^•

panhcyros , & lhe contou o que beça metida dentro no íeu capeb ,

paíTava , dizendo que foífem cm a qual o opprimia de raancyra , que
leu alcance antes que tiveiTc tem* \\\c naõ deyxava levantar aeabeça^

pO de Cahir da dauíura j& )à quão- E conhecendo logo qup a fcrpen-

chcgâraó , viraó que levava furta

•

te antiga era a que procurava tirar

dos alguns livros dchuns alma- omerecimento àquelle Rciigioío,

rios :, que coíiuma^ citar fX>'Clauf»' o chamarão de parte , ^ avifáraõ

tro da eoliaçáo para lição dos Re- do perigofo cítadojem q uc cilava,

Ugiofos , Ik lar^àra^ iffiatõ del^e a fe naõ punha cobro cm fua con-

t^empo quefc lahia peloiBuro f<va, ickncia. Oqual d^quelia hora e^
&eitava trabalhaf^iào poi^ fe defem- diante fe cmeiídoiia demodo , que
baraçar de huns eíjpiuheyros feo» o demónio perdco o fruto ,(quc

cos, que cítavaó por banda das com cMe tinha grangcado-

pax5Õíl«. Vii«dd â jnaahÃao puw?- £ni hum certo MoUcyro 4efla ^^'^^

Ordem ^
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vOrdctrpoz hnm mercador, natu- era recolher dentro cm fcu Moí*
rai da Giíladc de Arras, húa quan* leyro tazcnda ír^al adquirida^ man-
tidadc grande de dinhcyro , tcn- dou logo avilar aos hcrdeyros do
do-oaili por mais fcguro, que cm dcpofico que o vieííem buícar,

ncnhúa outra parte, & vindo o porque onaòanícntiha mais cm
mercador a morrer, fcus hcriky- ícu Moíkyro. E deicndo-fe aU
ros pediraó ao Abbade que dcy- gum tanto na vinda, cllc o man»
xaíTc citar ali i odepofito até a ve- dou levar à Cidade de Arras, &
riguarem alguas duvidas, que rc- dahi em diante avifou a (cus 6-

creccraò nas parnlhas. Conce- lhos que tivcíTem vigilância nos
dcuíe-lheoque pedia, não achan- Moíicyros que govcrnaíTem , &

^^j^r^ do ( ao parecer ; inconveniente, naò aceytaíTem nunca depoíito de
tít por onde íe houvcíTe de negar. E íemelhantes peíToas , porque em
•« como hu Rcligiofo daqueile Con- certo modo iefaziaõ confentido-

vento, homem devida fantiffima, res no roubo dos Iogrcyros,6ç por
& inculpável, chamado Uvalterio efta cauía permittta Deos ferem

deBeaumont, fe puzcffe cm ora- tentados os Religioros,&afíijdo$

çâo hua noy te junto do lugar, cm do cfpirito de propric Jade , como
que o dinheyro citava , vio fen- oinimi^>o confcOou aoSancoMó*
tado fobrc o cofre hum demónio ge Uvalterio deBeaumont.
de fealdade terribel , com a vifta Em hum Moílcvro de Rcligio»

do qual fe dcmudou todo , & ficou fas deita fagrada Ordem de Ciíter

como pafmado ? mas tornando ío havia hú Reiígiofo de bons ,& ho-
brc fi , & fortaleccndo-fe com o ncftoscoitumes ,que íervia de feu

final da Cruz , lhe perguntou a Procurador, o qual íobrc vender
caufa porque alli elíava ,& que huma quinta do Mcflcyro, ou naó
fruto tirava de cflar fentado ío- na vender , tcve-slgunsdcfgofios

bre aquclle cofre. A quem o de. comasRcíigiofas, porque clle por

monio relpondeo , que nenhum virtude do poder que lhe tinhaõ

lugar lhe convinha melhor que dado, aftirmava, que havia de corv-

aqucllc, porque quanto dinheyro cluir a venda ,poiscra cmprovcy'-
cfl^va deruro no cofre, fora ad- to tôinum,Ôc cilas como principacs

quirido por ordem fua , & como de Icnhoras diziam que naqueUc par-

bens propnosqucria ter a guarda, licular Iht qucriaò dar confcmi»
&: defenlaó. E quanto ao que lhe mento, li chegou a porfia a ter.

perguntava acerca do pr vcyro mos de fe partir o Procurador en«

que tmha em eltar alli , que naô fadado,rGltando algumas palavras

era pequeno , antes ordenava dif» Carregadas contra as Religiofas ,

ferenças entre os herdeiros do de que dcàraô algum tanto fenti*

dcfunto,paraqucocofrccíhvcnc das, & cícandalizadas. Aodia fe-

mais tempo no Mollcyro , onde guinte fe foy o Procurador rcvcf-

-clle tentava alguns Religiofos no lir para dizer Miíía,fcmtcrncnhu.

vicio da propriedade , & lhe in- ma fatisfaçaô cem as Rcligiofas
,

quietava asconícienciasde n odo, crendo que antes cilas lha deviaó,

que lhe rendia aqucl.c deiofico pois tudo quanto paíTara fora para

grandes intercíTcsncftc particular, bem, ^provcyto da cafa. E para

Ouvindolhe o fanto Mcrgc U vai. Deos lhe mottrar quanto mais cíti*

terio aquellas palavras, as íoy logo ma ctFcy tos de caridade , çuc nc-

communicar aO Abbade , òc clle nhuns outros tcytos fcmella, per*

<áonhcccndo o grande pcn^o, que mittio que huma mulher Icyga,

queia» .».».'*>«-'



que fcrvira algum tempo as Reli. depois teve publica farisfaçaõcom

giofas, & naquclle cra cruelmente as Religiofas , & trabalhou da hi

atormentado do demonio,lhe foflc cm diante por naò cahir em fcmc

.

kvada , cftando elle celebrando Ihantes faltas, vendo quanto Deos
MiíTa, para lhe fazer es exorcif- íedcíTcrvia com cila.

mos ordinários da Igreja. O Reli- _^^
giofoacabando de levantar a Hof-

tia fegunda vez, mandou chegar a CAPITULO X.
mulher afflida diante do altar, &
com oSantitUmo Sacramento nas Dafundação doMoíieyro de Santa

mács lhe quiz fazer os cfconjuros, Alaria da Eíírella , feyta por

& cxorcifmos<:oftumados. Mas g Egas Moniz» Tocao-fe algumas

demónio começou pela bocca da antiguidades notáveis.

mulher a dar huns ladridos cfpati.

tofos,& fazer outros eftremos no. TJ Or cftes próprios annos, em
tavcis , entre os quaes diíTc pára o J7 ^"^ a Ordem de Ciftcr ílore-

Religiofo : O' miferavel , &defa« da com tanta fantidadc , fcannc-

venturado homemzinho , q\ic fa. xou a ella o Mofteyro de Santa

zcs,ou que imaginas ; tendo teu Maria da Eíirella , cuja antigui«ââ>*

coração inficionado com huma pc

.

de^& primeyra fundação tirada de
çonha de rancor , & ódio mortifc* originaes antigos hc digna de grã-

ro, &dadotantocfcandaloàsScr- de ponderação pelas coufas,qUc

vas de Deos , te atrevefte a conCa. fucccdéraô ndla. Porque no tenW
grar feu Corpo fcm outra fatisfa» po q o afiamado CavaMtyro EgaS
çaõ, & agora, ajuntando hum mal a Moniz fez cm Guimarães aq^ella

outro,o queresreceber? Defenga* promeiía a eiRcy de CaíleÚa dõ
na-te,& tem por fcm duvida que re acabar com o Principe D. AfFonfo

fora muyto melhor não ter hoje que foíTe à fua Corte , íe logõ
entrado na cafa do Senhor > que lhe Icvantaífe o cerco, que tinha

naõ dar tal cautério de prefupçaõ, poílo fobre a villa 3 vendo que era

& atrevimento em tua confcicncia. impoílivcl acabar com o Prindpô
Attonito ficou o Procurador , &a que reconheceíTe fenhorio eftra«

inaisgente,quealliíeachou,dcou« nho, determinou arriícar a Vida

vir aquellaspartícas ao demónio i a trocodedefempcnhar fua pala«

& continuando elle com ascfcon- vra, ^ levando íeus filhos com«
juraçôes,lhe rcfpondeu com gran. figo ,emràra5 cm prcfença ddRey
des rifadas o inimigo : Naô te can. com cordas ao pefcoço, ofícrecen*

fes, miferavel, que íuppofto que as dò as vidas de todos a troco da
palavras^quc dizes, tcfihaõ grande promcíTa de hum fó ; Ôcdadoque
valor contra mim, naô he o fupre- clRey fe indigna (le na primcjrrà

nio Senhor íervido que fejas tu o v.fta , & levado da cólera quifcífe

inrtrumento, por cujo meyo cu mandar tirar a vida a Egas Moniz,
deyxccíta morada, porque ViVen» houve alguns grandes queícpufe*.

do em tanto odto, não te quero raôde por mt:yo, 6;: aplacarão a co^

Senhor fazer taó notável favor, icra delRcy cai modo,, que jchcyo

Ouvindo o Rcligiofo cíias pala- de mercês o tornou a dcfpedir

vras, foy maravilhofamcntc com* psara Portugal , como mais larga»

pundo dentro cm feu coração ,& mente conto na terccyfa prtc da
voltandc-fc ao altar , chorou com -minha Monarvjuia. E poito que o
tentidiíTimas lagrimas fua cdpa,^ bom lucccifo deífe ca(Q íe attribua

aos



aos mediancyros dclle^ todavia íe íc fazia húa pequena cova ^ na boc»

crc , que obrou aqui a mão de cada qual fez roíio para os Urfoi ,

Dcos, ôi o favor da Virgem ivlaria determinando defcndcríe alli até

Senhora noíTa , aquém Egas Mo» fer foccorndo. Masoíoccorrolhe

niz antes de fc panir tinha fcyto vcyo donde cllc menos imaginava^

hum voto folenniílimo de lhe fun- porque cm os Urfos querendo en-

darhúa Igreja em feu louvor, tra. irar na cova, fubitamentc cahirao

2cndo-o livre dasmãosdelRey de mortos no chaõ com tanta admi-

Caítelia. Ecomopclo diícurfodo ração deEgas Moniz , que quaíi

tempo houveíTe alguma dillaçaõ no lhe parev:cofonho,ik certificando,

comprimento do voto , fuccedco íc íerem mortos , quiz ver o que
hum cafo notável , por meyo do havia na pequena co 'a , & olhani

qualfcvcyoacíFeytuarapromeíra. do-a toda , vio pofta íbbre duas
Porque, indo Egas Moniz por or- pedras levantadas a modo de altar

dem do Príncipe Dom AíFonfo a húa antiga , & devota imagem da
foccorrcr algumas povoações da Virgem Senhora noíTa , a quem
Serra da Eftrclia, que os Mouros pofto de joelhos deu as graças

andavaõ deílruindo , Sc tendo nef. do íoccorro,quc lhe dera contra os
te particular feyto o que coftuma- animaes : & cocando depois huma
va em fcmelhantes negócios , de» bozina de monte , vicraó os de fua

pois de ver as terras fcguras ,&os companhia , aquém contou ofuc-
inimigos retirados , em quanto fc ccfTo ,& mollrou a imagem,que de
dava ordem àreílauraçaô dealgus todos foy venerada , & logo alli

dannos» & fortificação de cercos fez alguns milagres em hum ho-
lugares, fehia Egas Moniz a gu« memaleyjadodehuama5,& now
mas vezes à caça de monte , a que tro cego cie hum olho, com que foy

era por extremo aíFey coado. Eco- oapparecimcnto maiseftranho. E
mo hum dia apartado da outra gen. lembrado Egas Moniz da pronef-

te eftiveíTe em huma quebrada do fa que fizera antes de iraCaftella,

monte aguardando hum porco mó» & como a Mây de Dcos o livrara

têz, que os fabujos , & montey- cntaôdasmãosdchum Rcy indig-

ros andavaó dcfcobrindo,viovir nado,& agora de duas feras monf-
contra fihum temerofoUrío,que truoías , que o tinhaô cm termos
acoíTado das vozes da gente, & la., de perder a vida , quiz comprir a

tidos dos lebreos , fc hia furtando promeíTa ,& fundar alli hum Tem
poraquella parte, & arremetendo pio cm louvor da Virgem Maria,
a cUe o ferio de huma lançada , fi« costíO logo começou a fundar , naõ
cando com ifto a fera tão metida fcm penfamctodcpòr aili Religio-

em fúria , que ferindo-lhe o ca- fos,que com perpetuo louvor do
vallo , oconílrangeoa fea pear , & Senhor cngrandcccfícm aqucllclu-

defendcrfe à efpada. E lemprc o gar , & cncomendaircm a Deos íua

perigo fora pouco , fc naõ chegara alma. Mas porque ncíia hiftoria fc

outro Urío macho , que por andar tocaô alguas , que agora ha quem
com o cio , devia de vir em fegui- naóapprovc,comooccrcode Gui*
mento da fêmea , & vendo-a ferida, marães , & a ida de Egas Moniz a

& encarniçada na peleia , arreme- Caítclla, moftrarey brevemente o
teo a Egas Moniz com tal Ímpeto, fundamento dcfta hiftoria, q cftà

que acilc lhe convcyo retirarfc o em hum livro de pergaminho anti-

mclhorque pode, ôc fazer coílas go, eícrita de tempo immcmorial
em dous penedos , ei>tre os quaes com cilas palayras*

Mo*
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JHonaflerwm mftrum fecit bónus Egas momus , apres lo»

CO ubí matavit duos u/os , per vctum quod fecit , quando

ivit ad Regem CaJlelUy quòd timeret quòd eum nscaret

-per cafum quòd dixit , qtwd Dominus Afonfus iret cum
tilo adfuum Concelhã e Deus libravit iUum, Qj* tile fecit

noHrum monaftcrium. Anima ejus requiefcat cum vace-

Amen*
Qiier dizer. O noíTo Moíicyro Rcligiofos da Ordem de Ciílcr>
fundou o bom Egas Monis junco como cllc deccrminava fazer , fe

do lugar onde matou dous Urfos

,

a morte lhe naõ atalhara cites , &
por hum voto que fez quando toy outros muytos dcfejos dignos de
tcrcomelReydeCartclla , temen. animo taõGatholíco, como foy o
do-íc que o mataria por cauía da feu. Quizcra Lourenço Viegas
promcíTaque fcz,^ieir D. Aftonio comprir cila encomenda do pay
com clle a luas Cortes , & Dcos logo que o vio falecido: mas as

livrou-o,& clle fez noíío Moftcy- guerras continuas , cm que acom»
ro. Sua alma dcfcance cm paz. panhava clRcy Dom AfFonfo,lhc
Amcn. Do qual letrcyro fc colligc naõ dcraô vagar para o fazer : mas
a verdade dcltc caío , & da ida de no anno de mil& cento& quarcn

»

Egas Monis a Caíiclla ,& naó (cr ta ôf nove , achando-íc com algum
iíio fabula tomada do Conde Dom dcfcanço^ mandou pòr mãos na
Pedro Anfures^mas verdade cftn- obra , & começou a edificar hum
bada em grande antiguidade > 5c Moíleyro de fabrica pouofump-
confcrvada dcfde entaõ atègora

,

tuoía > ainda que baÂante para o
naô fó entre os Fidalgos deita no- lugar onde citava, 2c para o nume-
biliílima geração > mas entre os ro de Monges^ que determinava

Hiítoriadorcs Portuguezcs , & meter alli : & vendo as caas em
Caítclhanos , cujas authoridadcs termos de fc poder viver nellas^^

fe veraõ mais claras na Monarquia, foy neíte anno de mil & cento &
a quem remetto os curiofos. Fez feíTenra & hum ao Moíteyro de Al-

Egas Monis a Igreja em honra da cobaça, & pedioao Abbade, que
Virgem Maria Senhora noffa y de entaõ era , que mandaífe povoar
traça accommodada para Kcligio- aquelle Convento, & o rccebeíTe

fos, tendo penfamcnto deanncxar por filiação fua , como realmente o
alli algQas herdades , que tinha na- recebeo ,& mandou nove Monges
quella Comarca, &applicarlhc ou- com ícu Abbadc , chamado Dom
trás rendas baftantes para fazer Mendo Vafqucs, ao qual Lourcn-

Convento de Monges •, mas de to- ço Viegas fez huma doação na for-

des cites peníamentos o tirou a mafegumrc.

ultima enfermidade que teve, a In nomme fanSi^ & individue

qual onaõcJeyxou lev^r ao fimef* Trinitaús. Q^onlam decet fideles de

tcs fantos pcnfamentos , nem vi- bonis (uis dure Servis Deíy ideo e^o

vco depois de os ter começado LaurentÍAs ^anegas do vobis ^bba»
mais tempo que oyto mezes, por ti Drio Mendo Va/cjues Ecclejíam de

onde a naó dotou como rinha no San£ia Mariacum/uis 'vivendis ^O*
penfamí*nto , mas deyxou enco totam hie>editatemadjacentem y qudc

mendadoafcu filho qiea dotaífc, fait de putre Meo Egas Monis fif' cju as

& fizeíTe alli hum Convento de map» ibi comprazi pro fer^irio Dei^
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e^ BtAt^ Mari^ femp^r virgittis , ú^ £cJ4 tirado de nciTo poder, & paíTa •

pro jimmi f>a:ri) met^qui Ulvattfi eji do ao voíTo com dircyto pcrpctuOi

abUrfíi duobus ^ dum vaJjt a.à forcos^ & indcticientc corn cal condição,

infurna, ub% evatima!^õdeSa^aMa^ <juc niiKica deíampareii» cíleMof»
ria ^til^,^dific4iit Om^o^e^orçií^H4s tcyro:& fc algum de noíTa gcra-

safa^ijdç c:)mp4r4ptí terr4m , de çaó, aíSm dos que hora viveai^co-

Leirasego noa v^íat4m ,
haheatis vos mo dos que lucccdcrem ao diante,

er^o tam meum^qHkm juum , & qtiod quizcr ânnullat cfta Carta de doa-
fatermetis ) Cí^ quod e^o comparavi- çaé , queremos que não tenha p3-

ptm r<^ fit de nújira fote/Ute abra-- áçí para iito : & por (ò o intentar,

[ufn >& trattfeat in vejhdmpire fc pague quarenta maravedis,& a ear-

renm, ^ j^mpiterno y dummodo vos ta fique em fua inteyra força , ãc

non rMinqt*a.tts Monafienum , & fi alem difto feja maldUO , & cíçô*

4li<{i^h de nofitis tfio tempore , vel m mufígado , & condenado ao infer-r

futur0ift venerit^ perirrampere ifiam no cm companhia de judas o trai*

ç^rtamtãfiamentinonpoterit , è^pro dor. Fcz-íca prcfcntccarta naEr^

jloia tem^tatione 3 pecl)e cjuadrapnfa de Cv far de md & çcnro & noveot^
marabitifios fi^ Ç4rí4 infino. yoborefem^ & novc , O primcyro dia deJunho*
fer flfft^in [uper/it mdedtãus ^O* ex* Os que fe achàraô prcícnces, fora6
çommunic4tHs , ó- (um Juda tradi* os fcguinccs. Ayres Peres, Mendo
tore vadíít adinferni^m- ^men* f4- Peres, Gonçalo de Soufa^Vako
^4 can4 u/Í4mcnti , ^çauti , Era , Tenório, E^a« Nunes,Sucyro Me*
M^LJiJiXXlX, K^Ujunii. í^ Icndcs, Pedro Cicrígo, qucnotoi|

4dfa€rHfK. ^rt4SiPetri,M€nettd(íó Pe» a prcfcnte. li ÍU caía por viVerem
tri Gundijaivm de Souf4. ^dafcus nclJa poucos Religiofos, & por ii>#

Temri, Bgas Moms iSuerius Melen* advertência fequeymouhumayefi
d* í Petrns CíencHs notavit. Qucc pêra de Natal : & cOiio naô hou-
ducr. vclTc quem fe docíTc delia, nem tra»

Emnomeda fanta,& indiviiua baihaíTe na rccdihcaçaô, eílcv^

Trindade. Porfercouiacõvenien' aiíim, até que Dom Mendo Abba*
|c aos Fieis repartir feus bens com de de Maíícyradaó com licença do
os Servos de Deos , por t^nro cu Bifpo , Ôc Cabi lo da Sé da Gaardt
Lourenço Viegas vos deu avos o foy alli fundar acafa como de no»
Abbadc Dom Mendo Vafqucs x V 3, coíro coníia da licença do Brf-

Igrcja de Santa Maria com as mais po 3 que cita n^ 2, livro do Carto*
vivédas que tem,Ôç toda a herdade rio de Alcobaça afolhis 4.2. ainda

«orcdorj que foy de meu pay Egas que alU parece fer para fundarão
Monis»& as vivendas

,
que eu ahi de couía , ouc nunca fe tívelíe cdi.

comprcy , ík Ifto por fer fcrviçodc tícado, & he a data na ^ra dcCeíac
Dcos,&dabemavenrurada fcmprc de mil & duzentos & cincoenta &
Virgem Mana, & pela alma de meu oy to , que fica no anno de Chriftci

pay, que foy laivo de deus Uríos, de miiôt duzentos ii vinte. Mas
snd>ác:4ça de porcos montezes; oc rtoheícrrcedijkaçáo, naquai
na cova ,ondc eítava a Imagem de perfeverou mu y tos annos dcbay*
Santa Maria ,ellc edificou a Igreja, xodafiliação de Alcobaça, o que
& eu as outras caías : clle com- me pareceo advertir, por naõ ficar

proua terra, cm queíe fêmea, eu a duvida aos leytores deferella fua

porcultivarjmasvóspoíTuhi aíTim primeyrainíiituição, &nãoaquc
o meu , como O que foy fcu, &o deyxamos contado de Egas Mo*
que comprámos meu payj& çu :6c nis. Florccco cila caía cm muyta

Reli-
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Religião ncfta fcgunda rcftaura- deràraô^& ajuramentarão de mor-
çáoj ainda que o pequeno numero rcr huns pelos outros > &naõ de*
dcRçIi^iolosnaõpodcfuftcntar o famparar a bandcyra em quanto
rigor , & perfcyção,que íc rcquc- lhes duraífe a vida : & como na-
rc no que profeíTa a Ordem Cif- quella primeyra jornada fahiíTem
tercienfc; & artentada eftacaufa, com honra, Sc fizcíTem obras ad-
& outras muytas , quando o Car» miráveis em fcrviço de fcu Rey ,
deal Dom Henrique, Abbade que houve outros muytos Fidalgos
foy de Alcobaça , Ôc Rey de Portu- mancebos

, que fc quizeraõ meter
gal , fundou na Cidade de Coim- nefta liga , & derramar feu íanguc
braoCoileg o deS- Bernardo, cn- pela liberdade da pátria. Favorc-
tre outras, coufas quelheanncxoií ccoelRey Dom Affonfocftesprin-
para íuftentação dos Collcgiaes , cipios com mercês avantejidas,
foy cila Abbadia da Eftrella^ondc que fez aos Cavalleyros da liga,

ainda eíià hum Religiofo para di- & elles animados com taes favo.
zcr MiíTa ,& ter a caía de noíTa Sc- rcs o ferviraô raó bem , que na
nhoracom a decência, & venera- Conquiíta de Lisboa^ & doutros
ção devida. muy tos lugares acabarão cmprc-

zas dignas de perpetua fama , & íe

foraó avantejando de modo, que
CAPITULO XI. clRcydcrerminoudclhcdar rcn-

das,& de a reduzir a hum modo
Como fe deu principio em Portugal de vida fcmclhante à dos Qd^wú-

k infigne Cavallaria , que hoje Icyros de Sântiago,5: do Templo

:

chamai de Âvís , a qual milita de- & para iílo mandou chamar o Ab

'

bayxo da Regra de noffo Padre bade de S. Joaó de Tarouca > & ou-
São Bento , & Congregarão de tros Prelados do Reyno: &juntos
Cijter» na Cidade de Coimbra, lhe orde*^

nàraô hum modo de vida , regula*

HA no Reyno de Portugal hua do conforme a Regra do noífo Pa*
iníigne Ordem de Cavalla* drc S. Bento, & reformação Ci^^

Tia , muy femel hantc em tudo à de tercienfc , o teor da qual , confor*

Calatrava , como aquella que aU me fe confcrva cm hum pergami-

gum tempo lhe reconheceo fupc* nho antigo , que tenho na minha
rjondade , & guardou feus propri- maõ , era o feguintc.

os inílitutos; o fundamento , & Jn nomine fanõice , & individua

origem da qualnaó hetaô vulgar, Trinitatis Patris ,FíIíí} & Spiritus

que os proprÍos_,quc a profcíTaÔ , Sítnãi , Deus unus verus , & ejjentid

dcyxemdeater porcouíanova,& infeparabilis. Nbs Joanes Orit^b^

como tal a contarey com toda a h^s sanBi Joannis de Tauraca , &*

particularidade poílivcl;paraoque Guifcardus Monachus ejufdem Cceno^

he de fabcr que no tempo que bii inpr^fentia nobiitffími Regts ^Z»
clRev D, AflFonío Henriques deu a phonfi,aUorumiiue viYornm[u£ Curne,

famofa batalha do campo de Guri» deconfenfn ,
Õt* authoritate Diii Epifm

que, onde tomou o titulo Real, co- copi Hoflignf. tunc per tvtam Hiff>a»

mo jàdcyxamos contado > houve mamLegattkUtereinhonoremDe't%

alguns Cavalleyros Portuguezes & Patris noflri BenedtSii , gloriam'^

amigos de ganhar honra pelas ar- <}ue noj^ra reformationisCifteràenf,&

mas, que a modo de aventurcyros in chnfli Fideles ab tncurfu Mauro*

cm companhia particular fc confc» rum Hherentur , confiituimHs , C^ or«

£cc dinamns
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din^mm MÚitUm Bo^uitnm > ci*jus €Ju% ad hov nomtnatusVifitator ^ 0*

múnus fa RsíiZ^ioncm defendeve in fferfojtalttcr Pater ^ihus CLarazalis*

híio^ charuatem eXfrcere in face

,

in Áeãiontbus veYóMagilirifi^dtó^

ça/iitdt€mf€r'Varewtharo^^ terras rum ojjic^alhm jervabnur ordo , t^ui

Miiurorii. oontmuts incurfioniòus z/aj- in d^flnttiombus Ctfierái confiituitur ,

t/sre fÚf*hAhítum pertare fgnum Rett • novner autem eletins fnfaptet 't»fig-

Ehnispr^feferentefn iCaputium fcili» ma Alapfterii fm de mann alkujnj

cet fAr-z/<£ magnttuãmis , cum /capela ^bbatis , & in manibus (juspr<eftabit

Uliterfaêia^ qua tn íonflióíu pHgnan • juramenturn , O* obedientiam in hac

te$ mn impediat ) área colorem cxte^ forma.

râfi^m 'V^fiinm , nm caujeníítr ^ fed Ego IK noviter eleBus in Magif
circa temfurif fibpoftunttatem fiant trum Militice S. Benedicli OflercienJB

omnia , feapeU vero [emper ft ni^ri Ordints nomme meo , ^ hujus Milh
coloris cum captitiO' In bello habemt tice juro jú^fromittoebediendam Ho-'

loricas , 0* enfes , d?* lanceàs ^ juxta mano J?ontifiei , 6> Domino met íte<r(

foríitudinem míHlcHJí*fqHe inihU por*, Forrugalli^ , O zo^is Patn ^bbatt

tantes infi<*^nitíim auro prxter enfes

,

in nomine Cifiercienfis , omriibufcjue

^ calc4ria
,
ponentes [emper fpem /ticce[Jor(bus fnis ín perpetmmfuturis

^

Juant in armutara Fidei» i» pace fur*: Ú^ i^uod bena Militi<e non 'Vendam
^

gant ad orationem, O* audiant Mifias, non donabo , ncc confentiam 'Vendere ,

fejunent jextis feriU , dormiant cum donare , aut 4tenare , quodtnbello non

cafutijs farvis. SerVent filentium fi derelinquam Milites meosinfericulo^

fimd m^nduçant
,
Jufcipiant peregri • ut me in bbertatem ponam , nec tndam

nosy honorent [enio^eS ,^ Magifirum caftra y turres, & oppida ftne juJStt ,^
Miitti^ j tanquampatrem, & Dncem 'volmtate Regis FortugalÍt<e; non conm

fn/piçiant là^in omnibns Regulam fentiamMiiiíei inermes inbellumexim

Sããi patris nqflfi ÇenedUli pVée oculis re » neque abfque caputio incedere : ad
habeantfde acqhifítis inbelíodentpati" mandata Regam iho , tradiíwes ejus

poibus^ widuis^ & Ecclefiis , O* Man» pro meopojie perfequar : terras Mauro'
rQSfqUfOs in capti^iiatem traxerintffanm rum inffjiabo , jsm hujus Regni omnt

âfis a,dmonitiQu'ibus ai fidem deducere loco defendam ,Q?*ad omma bel/a pa»

CHVent ificajiriim , 'Vel ti vttatem cem ratus extfiam cum eqnis , 0* armis ,

pen^t^fmeHt ceniovem Deminum. O* contra h^c omnia nunquam ve»
Regera ^0 de mmiato efui difpojtent túam , ftc l)eHs me adjuvet , i/la

omnia , exiftentçi fMiti Dominis- /anila BuangeLa Pojt eleêiionem ve-
nqn tantkm bonis , [edetiam difcolis» r^M^tgtJíri ipfedcnabit infignia Mi»
Magijier tamquam IXhx aeterarum Utibus ugviter intrantibm , Çt tamen
procurei y nonfolum Verbis

,
[ed etiam prujemfuerttDominus Rex, aut fiUus

e\empLis fubditos gubernare t ndnfo' e%HS h^res^ rpfi fauent aerimomam
Ikm in pM» docfttd-j

> fed etidm in bells^ aff^mptionis ad EquttatuS Crdinem ,

pugnando •^KP'fi quisMilitum gva^va^ C^-^' contiitgaí tunc temporis ycum
mun. de ilío hdíuerity G?» frj-fi,, excufacior aikiuis afumitur^ efe ibi pr^efentiali"

nem non [ufceptam y ailmc fe gravoi'" ter akiqms .y^bbas Çijlercien'is Ordi-

iumfen/evit,ad^bb^t€mdefigrMt'U.m^ ni^, iabtt infignia , ^ in mambus
a Comino Cifíexcutnft vecurret^ét afud ej.us fetumagitim'^ fi aliquis Miíitum
ilLum pVQpon::t (jHarimonktm. de Ma,» dn>mamhuUt invenerit aimtie^bba»
giílro ^^ expeBahit fententíAmy d^ tem oAmvs Ciflercienhs relifiò equo
qtM folíés Boma;iiis Pontifçx^ aut ejus> humiliter- acvedat ), d?* petat benedi^

a ItOfere- Legatus porerit cognofcerc ,. ^ionem x é^cof^i-ijem) fe fiffierat iíine»

f^Jim^ls Pater ^hbas Çi/ierúi ^ ac rió p.fip«Kía7yu.rít perluca^ca/ha t-feu

. ,. civi
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civitafes , uhiffterht milites htjm jo» Joa» Cerita Abbade do Moíleyro
liítatis i tempors pAcis ant belU, Dtt^x de Saôjoaô de Tarouca « êt Frcy
areis ofiratei claves y& jHxtadifiê' Guifcardo , Monge do próprio
Jitionemejus ^hbérHfrn^ amm^/en%' Mofteyro> em prefcnça do nobi.

fore]cit4oibifHerit» Monacln Cijterd* líífiiHO R.cy DoiB AíFonfo, & dos
en/estanqmmfratresfHfcipiantw^& outpos \''arôes de fua Cc*te , de
õmnia charitatií^offktei eJthiheaftttfr confcntimento , & authoridade
Wí. Qtfje omnia ego [mra nominatus ào íenfkor Bifpo Hoílicnfc , Lega

•

íiex ^Iphonfus authoritate tnearoho* do de Latere edi toda Hefpanha,
r*?;, <3^ confirmo, O* ego Gtét[cardas | cm honra de Deos^Ãt de noflTo Pa*
Monachíts Sanãt Joannis deTarmca^ dre S . Benco , & da noíTa Reforma»
jt*[fuDomini Regis^lphonfii (^Pa^ çáo Cíítercic5fc : & para que os
íris Joanms Cirk* ^bbatis fr^fatt Fieis dc Chrifto fejaõ livres do
€ímã4 diSiuvi , C^ mantt mea, fcnpd Ímpeto dos infiéis , conftitiiimos>

ápíid Collimhriam idibns ^ugn/ii , & ordenamos húa Ordem de Ca-
Si-a M, CC, valleyros , cujo officio fcja ckren-

^rchiepifcopus Brachareníis fro der a Religião Catholica na guer-

fáirte Regni apprabo^^ confirmo. tâ , SíC exercitar as obras de cari*

EpHs CoUimbrienfispro parte Cméc dade em tempo de paz ; guardar
gppfohOi&* confirmo. fculcyto carto , & puro, & dcf-

Epíts Ulyxbonenfis pro parte cleri iruir as terras dos Mouros com
ã^pTòbo,& confirmo. perpetuas cavalgadas ,& trazer

?etYHs proles Regis Vay frAncoram % habito comíigo , que denote finaes

t9* Magi/ier noV£ Militi^ pra parte de Religião , convém a fabcr , hum
utea^ O meorum MiUtum confirmo capcHa de pequena grandeza com
omnia, (^ approbo. humefcapulariofeyto de tal mo«

terdinandus Roderki Monteyro , do, quc naó dê impedimento na
Miles novx Militiie Approbo ^ 0" con* força do combate aos que andaô
frmo, pelejando. No que roca à cor dos

Gundifaltis Vanegas , Milesnovee outros veftidos , naõ façaõ muy*
Aíi'iti:e approbo t & confirmo. ta força , mas ufe-fe conforme a

Terdinmdus y^oannisy Mães ttové opportunidade dos tempos, com
Miittt^ confirmo ,

0* approbo. tânto que o eícapulario^á capelos

Jonnnes Portarius , Miles nov/í fcjam fcmpre de cor negra. Nâ
Miittia confirmo ^0* approbo, guerra tragaóarnezes ,eípadas,&

Petrns de Soufa , Mtles nov^ AíHim hnças conforme a fortaleza de ca-

/#« confirmo , & approbo» da hum,fem trazerem nada fobre»

JlodericHs Vanegas , Miles noVt dourado, íalvo asefpadas, & cf*

MilitU laudo ) & approbo. porás , pondo femprc fua efpcran»

Julianus ^Iphonfi , Miles nov£ ça nas armas da Fé. No tempo da

Miiitiec confirmo f&* laudo, paz levantem fc a fazer oração^ 5c

A qual inftituiçio , cm que dif» ouvir MiíTas. Jejuem todas as ítf»

fuíâmcnte fe contém os principios tas fcyras. Durmaõ com capcUos

dcfta Ordem de Cavallaria, tra- pequenos. Guardem filcncio na

duzida fíclmete de Latim em Por» mela ,fe comerem alguns JuntOF.

tugucz contém O feguintc. Agazalhcm os peregrinos. Hon.
Em nome da ranta,& individua rem os mais antigos. Veneremao

Trindade, Padre , Filho , & Eípi. Meftrc dcfta Cavallaria como a

rito Santo, hum Dcos verdadey. pay , & Capitaô: & cm todas as

ro , de cíTcncia infeparavcl. Nòs coufas tragaô diante dos olhos a

Eccij Regra
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Regra de nolTo Padre S. Bento. As dos fcus íucccíTores , que perpe •

coufas que ganharem na guerra, tuamente Ihefucccdcrem, & pro-

rcpartaô com os pobres, viuvas, & metcode naõ vender, nem dar.

Igrejas. Os Mouros que cativa- nem alienar os bens defía Cavalla-

rem , trabalhem pelos converter à ria , nem dar confentimento, para

Fé com famas admoeíiâçócs: &fc os venderem, darem, nem aliena-

ganharcm alguma Fortaleza, ou rem,6{que na guerra naõ deyxa-

Cidade,avifaráõ logo a clRey, & rcy nunca meus Cavalleyros an
difporaò todas as coufas delia , perigo ,por me porem falvo, nera

conforme a feu mandado , fendo cntrcgarcy as Fortalezas , Torres,

femprefubditos a feus Senhores, Ôc Lugares fem vontade de iRey de

não fomente aos bons , mas ainda Portugal. Naôconfcntirey a meus
aos que naõ faô taes. O Mcílrc co- Cavalleyros entrar na guerra fem

mo Capitão dos outros procure armas , nem os deyxarey na paz

governar feus fubditos , naõ íô* andar fem capello; &irey a todos

mente com palavras , mas ainda os chamados dos Reys. Aos que

com exemplos, aílim na paz, enfi- lhe forem traidores iperfeguirey

nando, como pelejando na gucr- com todas minhas forças. Inquie*

ra; &íc algum dos Cavalleyros ti- tarey as terras dos Mouros. De-
ver algum aggravodellc,& depois fenderey o dircyto defte ReynQ
de dar fuaeícufa,& lhe naõ ferre- em todo lugar. Eftarcy fcmprc

cebida, fe fentir ainda aggravado

,

aparelhado com armas , & cavallos

recorrerá ao Abbade , que lhe for para todas as guerras, & nunca fa-

aíTignado pelo Abbade de Ciftcr, rey couía,que encontre nenhuma
& diante dclle proporá oqueyxu» das fobreditas ,aílim Deos me aju*

me que tiver do Meftre , & cfíarà de;, & eíles fantos Euangelhos.

por fuafentcnça, da qual fó poderá Depois da eleyçaõ do Mcílrc

conhecer o Romano Pontifíce , & ellc armará Cavalleyros, & dará o
ofcu Lcgadodelatcre,ouoRcve* habito dctaes aos foldados , que
rendiffimo Padre Abbade de Cif. novamente entrarem na Cavalla.

ter,& feu Viíitador, mandando fo- ria: mas feclReycíliverprefente,

brc cfte caio, & o Padre Abbade ou feu filho hcrdcyrodo Rcyno ,

de Claraval vindo peíToalmente. qualquer delles fará a ccrcmonia

Nas eleyçôes do Meftre , & dos do recebimento da entrada naOr-
outros ofíiciâcs fe guardará a pro- dem de Cavallaria. E fe acontecer

pria ordem , que mandaô as diíii» no tempo que algum entra . achar-

niçõcs deCiítcr:&onovo cleyto fe alli prefente algum Abbade da
receberá as iníígnias de feu Mef- Ordem de Ciller , clle dará o habi-

trado da maõ de algum Abbade da to,5c íe fará a omaiagem cm fuás

Ordem de Çiíier, & em fuás mãos mãos :& fe algum dos Cavalleyros

fará juramento, & dará obedicn- indo caminho encôtraralgu Abba.
cia na forma feguinte. • .,,

,

de da Ordem,apeando-fe do cavai*

' Eu ÍF, novamente eleyto cm lo,fe chegue a pcdirlhc a bença5

MeOre da Cavallaria de S. Bento com muyta humildade , ôc feoífe*

da Ordem de Ciílcr , em meu no» reça para o acompanhar ; & fe paf*

me,& deíla Cavallaria juro, & far pelos lugares , Fortalezas , ou
promctto obediência ao Romano Cidades,onde cílaó osCavalley-

Pontífice,& a meu Senhor clRey rosdeíla Irmandade, em tempo de
de Portugalj,& a vòs Padre Abba» paz , ou de guerra , o Capitão da

^e^cminomcdo de Ciíler , &a to- Fortaleza lhe oífercça as chaves^
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& fc governem todas as couías Rodrigo Viegas, dàvallcyrodi
por feu querer o tempo que ahi rc- nova Ordem , louvo> & approvo.
refidir. Os Monges da Ordem de Juliaó Aífonfo, Cavallcyro di
Ciltcr recebaó-fe como a irmãos

,

nova OrJcm,confírmo,& louvo.

& fe lhes moftré todos osíinacs de Defte modo fc deu principio cm
amor, 5c caridade. Todas as quaes Coimbra à iníigneOfdem,qUe hoje
couías cu eiRcy D. AíFonfoafima chamamos de Avis, cujo primey-
nomeado fortaleço , òl confirmo roMcftre foy D.Pedro AfFoníoi
com minha authoridadc ; & eu irmaõ deiRey, como confia de fcu

João Ccriía Abbade de S. Joa5 de próprio íinal , &approvaçâo: mas
Tarouca , pela authoridadc Ap^í* comoefèa primeyra fundação naó
toiíca a mim commettida pelo fe* foy com lhe darem caía , nem te*

nhorBifpD Hoftienfe, approvo > 3c remordem de Coiiimunidadc,nao
confirmo todas as couías efcritas fizeraò os Hiltoriadores menção
aíima ; 5t eu Guiícardo , Monge de delia > fé não alguns annos depois^

S*Joaó de Tarouca díiey,ô< efcrevi dado que Fréy Jeronymo Romano
por minha própria maó todas as na íua Republica Chriílà jà faz

couías aíima por mandado do íe- mençáõ deíla na tomada de Lif«

nhor Rey Dom AíFonío , & do Pa- boa, & diz que elRey Dorh Affon •

dre Joaô Cerita atrás nomeado, fo Henriques a ordenou pouco
Em Coimbra aos treze de Agolto depois da batalha do campo de
da Era de Ccíar de mil& duzétOí»

,

Ourique , & aílim durou cfta Ca«
que fica no deChril^o mil& cento vallaria até o anno de Chriílo de
& íeifenta ôc dous. mil & cento & feíFenta & fcis , cm
Eu o Arcebiípo de Braga pot que Évora foy ganhada aos Mou«

parte doReyno approvo, óc con. ros*, 5c a Ordem fe poz nella cm
firmoé melhores termos^ como veremos
O Bifpo de Coimbra por parte adiante»

da Corte approvo,& confirmo.
. ^

O Biípo de Lisboa por parte dos

Ecclefíaiticos approvo, & confir- CAPITULO XII*
IDO.

Pedro geração Real , Par de ComQaCidadedeEvorafoygânhd»
França, & Meftre da nova Cavai • dâaos Mouros ^

é* por ordem deU
lana , por minha parte,& de meus Rey Dom Jffonfo fe pafou a elld

Cavalleyros confirmo, & a^^ provo a nova Ordem de Cavalla^ia.
todas Citas couías*

Fernaô Roiz Montcyro , Ca- g'^ Uatro annOs depois da inf-

vallcyro da nova Ordem, approvo, \^jF tituiçaõ feyta pelo Abbade
& confirmo. João Cerita da nova Ordem de Ca-

Gortçalo Viegas , Cavallcyro da vallaria,íuccedeo cntraríe por for-

nova Ordem, approvo,& cõfirmo. ça de armas a Cidade de Évora em
Ferninde Ano?, Cavalleyro da Alentejo,& feduzii^fe a poder de

nova Ordem , approvo , & confir- Chnftâos por hum modo aífás dig.

mo. nodcnotarjÂ: porque dellercful-

Joaô Portcyro , CaVaíleyro da tou ó aUgmCnto da Ordem de
nova Ordem, approvo, & con- Avis, &chcgàrâó ao CÍVado ^ue
firmo. hoje tem , fera juílo darmos rela»

Pedro de Soufa , Cavallcyro dà ça6 de tudo em particular. He pois

noVa Ordem, approvo^ còfirmo' de fabcr que rcynando cm Portu.

£ce iij gá



gal elRey Dom Aífjnfo Hcnri. recebida cm fua reputação :& de*

ques^ houve hum homem de gera- pois de vários difcuríos feytos fo-

Çi6nobilií?ima , natural da Bcyra^ brcefta matéria , dchberou comíi-

chamado Gerardo Giraldcá , ao go huma façanha iguala grandeza

«jual por fer animofo , & arriícado de fcu animo , qual £oy cobrar de

nas batalhas, deraó por alcunha poder de Mouros a inílgne Cidade

Cem pavor. Efte Cavalleyro tendo ^^ Évora, antiga morada do Ca*

fervido animofameeitc a fcu Rey,6c pitaó Sertório , & húa das mais no-

ganhado para fi grande famajCucce- bres, & leaesdeiieReyno. Era o
dco cõmetter hum crime, por on

.

cafo árduo , & requeria muyta vi •

de entcndeo que fendo prezo per- giUncia ni execução, porque fc

deria a vida :& polto que alguns havia de fazer mais por manha ,&
callem a qualidade do delido , naô ardil dí guerra , que por força de

faltaô outros , a quem pareça que combates j & fe o negocio lhe fa-

foy morte de hum grande privado hiiTe em vaõ , temia perdcríe de

delRcy ,ao qual Gerardo maràra todo ponto, porqu^^ íe haviaó de
cmdeíafio. Foílc o crime deqaal- conjurar emluadeftruição todos
^ucrqualidide,& condição q quí» os Mouros de Alentejo, que en«

ZCÍTe ,elle fe naó teve por re,^uro taõotinhaó por amigo , & o con-

íias terras dcli<ey Dom Aífonfo, fcntiaõ viver dentro em fuás Co-
& com muytos homiíi .dos, & gen» marcas. Todos eftes inconvenien-

te perdida fc lançou cm Alentejo, tesoccorriiô ao animo de Gerar-

onde fazia grandes roubos I tanto do, & a todas as grandezas dcllc

nas terras dos Mouros, como nas dava t^entil íahida,& buícava va»

dos Chriftãos
;
pelo que de huns, faô. Vivia elle com todos os fcus

& outros era íeu nome temido em cm hum Caftello , que fundara na

todoeftrcmo , & tanta gente aco Serra , que chamaô Montemouro y

dio aihe fa^er cõpanhia convidada na própria Provincia de Alentejo ,

de fua fama, que chegou aterqui. cujas rumas íevem no tempo da»

nhcntos& vinte & feis de cavalio

,

gora , confervando em fi o nome
& grande numero de infantaria de feu fundador : Ôcdcyxãdo neilc

em fórma,qucjà não cometia aífa!- fcus companheyros , tomando fó

tos cfco ididos a modo de faltea« cinco em fua companhia, fe foy à

.dor, mas publicamente dava rcba- Cidade de Évora com pretexto de
tes como inimigo favorecido da fallarcomoAlcayde delia, & tra»

fortuna. Alguns lugares de Mou- lar ai í^uns negócios de importan-

ros o tinhaõ por amigo ,& lhe aco • cia :& poíto que os Mouros fc naô
diaócom certas medidas de paô, fiaííim muytodelle, temendo que
&cevada, porq lhe nãodeftruije à conta di feu dano quizeífc ad
.as novidades ;& com cilas gagçs, quirir a graça IclRey D. Affonfo,

& outras ícmelhanteâ trazia os que jà trazia as armas viAorio^as

feus profperos, &bcm guarneci, pelas terras de Alentejo , todavia

dos: mas como aquelleoíficio naô o deyxàraô entrar naCidadc, ven-
era conforme com a nobreza de doque vinha pouco acompanhado,
feu animo, nem com o amor que & queria negociar cõ quem Íena5
tinha a feu Rey , & à fua Pátria, enganaria facilmente. Tratou Ge-
determinou fazer algfia obra fa- rardo como Alcayde muytascou*
mofa , com que fe rec mipenfalTcm fas , encaminhadas à confervação,
os deíTerviçospa lados , & íe pu- & profperi Jade dos Mouros, tra.

zcíTe cm cfquecimento a quebra tando duramente as coufasdelRcy

Dom
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Dom Affonfo , & publicando mil tidas , & alguns fem dia»:, citamos
males dcUe , tudo a fim de fcgurar todos ricos , & fcnhores dos cam-
fcu partido : & depois de ver o pos cm que vivemos : mas junto
Barbiro inclinado à fua parte, lhe com iíio me lembro que a profpc-

diíTc q determinava com hum ar- ridade da vétura naô he , nem pôde
did de guerra desbaratar a clRcy fer muy durável

, porque os Mou-
de modo, que cm muytos annoá rosque hoje nos favorecem, como
naó ergucflíe cabeça

,
pedindo que he mais por ódio dclRcy Dora

paraetta occaíiaò lhe naò faltaíTe AfFonfo
, que por amor que noá

com algum foccorrodc gente bem tenhaò , facilmente nos procura*
cncavâigada, porque os ícusfavo- raõtodoomalquepudcrcmjtanto
recidos emprendcíTcm o negocio que o tempo fizer algua mudança,
mais facilmente. Deu o Mouro Vejo cambem doutra parte a fortu-
credito a tudo , & promettco de na profpera do Rey, a quem te*
lhe naô faltar, fendo requerido : mos oífendido , ôç a quem devc-
& tratando-o comoamigo, o teve mos fugcyção , & vaíTallagem, cm
comfigodous dias , nos quaes Ge- cujas mãos íe cahirmos , he certa

rardo fem defcobrir fcu animo

,

a pena merecida pelos dcíTcrvi-

ponderou miudamente a Fortalc» ços, que lhe fizemos atégora : &
za da Cidade , & a vigilância que o que fobre tudo finto,hc o afFron-

havia em lua guarda , com todas tofo nome de ladrões , & rebeldes,
as mais coulas tocantes à fua de- cora que feremos tratad s em
fenlaô ; & depois de fc partir do quanto duraro tempo, o qual nos
Alcayde , virando os olhos hua,Ôc fará indignos , por nos terem por
muytas vezes para a Cidade, aca. parentes, & amigos aquelles que
bou de aíTcntar comfigo o moJo na verdade oíaõ« Por onde andey
deaconquiílarporhumardidfub» íempre bufcando algum meyo ,

tiliflimo j & cheyo de grandeza de que nos livraíTe deíles inconvcni-
animo, o qual nunca fiou de ou« entes,&foíícbaftante anos reífi-

tro nenhum , fe naô de fi próprio, tuir a honra perdida, o qual tenho
Tornando Gerardo a fcucaftello, entre mãos taô accómodado, que
& chamando feuscompinheyros, duvido íe íe poderá achar outro
lhes fallou affim. íemelhante,& tanto o tenho por

A experiência das coufas , o mais certo,quanto ofimdellecità

difcurfo do tempo, & a companhia poíio na fortaleza de volTos bra-

dos trabalhos vos teraõ abonado ços,coflumados a fair vencedores
minha vontade,?; animo de modo, de todos os perigos ; & porque na

que tenho por ddfneccíTarias paia- brevidade da obra eltà grande par*

vras para me acreditar comvofco, te do bom fuccelío , vos não detc-

& fundado neíta verdade voscon- nho a contar qual a empreza fcja,

feíTo que nunca tive tanto gofto nem o modo que fc ha de guardar
de voíTà c jmpanhia ,

que no mcyo no tftylo delia , porque como vos
delleíRenaò fobrefalcaíTemmil te- hey de acompanhar em tudo, cm
mores do perigo de cada hum de mim vereis o que vos conyem fa-

vos
5
pelo remédio do qual eu dera zcr. Agora vos encomendo , que

quinhentas vidis. Vcjoqueaven- providos de armas, & mantimcn.

tura nos favorece de modo, que tos para dousdias,elíejais promp.
vivcdo cntite inimigos,romos ama- tos para nos partirmos a noy te íc«

dos i & temidos dcllcs : & fahindo guinte , & cobrar noíTa honra ,&
de noíFas terras fó com armas vef- fazer a Dcos, 6c a clliey Dom

Aílonlo
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AíFoníohum fcrviço merecedor de de hum íaborofo fóno , bem dcf*

perpetua fama^pelo qual ficaremos cuydada de quaõ perro tinha o fím

admittidos à lua graça. da vida. Alegrou-fe o animofo Ca.
Fcyta efta breve pratica a fcus valleyro fobrc modo, vendo quaõ

companhcyros,fc começou Gerar» bem Ic lhe encaminhavaô fuascou»

do a armar, & prover todas as fas
: Relançando de íi a rama,de que

mais couías ncccíTarias ao comba > vinha cuberto^ fubio com ligeyre-

tcj& cerrando-lc a noy te , fahio de za notável pela parede da Torre

,

íeu Caftcllo por cammhos difFc- que naõ tem porca , nem outra nc.

rentes donde levava o intento : & nhuma entrada mais que a janela

,

poífo que OS Mouros, que viviaô onde a Moura cftava , & íefubia a

pcrto^foubcíTem comofahia,cuy- cila por húa efcada de maõ, que
dando que foíTe a fazer alguma ca» íe recolhia dentro , tanto que fu-

valgada em terra de Chriítãos, co^ biaô as velas j& chegando à Mou-
mocoílumava^naõ íizeraõ nenhum ra , a lançou fobre os penedos, em
movimento. Na feguintc noy te que a Torre cftà fundada , com
deu Gerardo volta (obre a Cidade tal ímpeto, que logoperdco a vi*-

de Évora, & chegando pcuco me* da , & achando dentro cm húa pc»

nos dcmeya legoa contra aparte quena abobada que tem, opaycn-
do Occidental da Cidade

, para tregue ao fono, lhe tirou â cabeça
onde agora cflà fundado o Moí- de hum golpe , levando-a junta-

tcyro de S. Bento, que hc de Reli» mente com a da moça nas mãos
giofas de S. Bernardo , fc deteve para proípero indicio de fua boa
detrás de hum ferro embofcado ventura ; Ôc animando feus com.
entre matas de (obro, & outras arè panheyros , apartou alguns cento
vores , que alli havia , onde deíco

.

& vinte de cavallo, mandandolhcs
brio aos de fua companhia o pro. que foíTem fazer trilha contra
pofitoque trafiadcganharaCida. aqucUa part£,ondc agora eítà fun-
de de Évora, mandando*lhes que o dada a Caía de noíTa Senhora do
aguardafíem alli có todo o filcncio Efpinhcyro^até ouvirem o rumor,
poflivel, & íe occupaífem entretan- & gritos da Cidade ; & clle com o
to em cortar paosdaqucUa maca, rcítantc dagence fe foy dircyto à
&afFeyçoallos a modo de tfancas Torre da Atalaya 5 & fubidonetia
para o tíFcyto, que depois fcvio, fez final com o fogo que acendco,
cm quantoellcfem nenhuma oucra que havia Chriftaos contra aqucU
companhia , nem foccorrohia de f- la parte. Rcfpondco-lhe a Torre
cobrir as véUs de huma Atalaya

,

da Cidade , & logo fe appellidou a
que hoje fcvè no outeyro de S. gente toda, & o Alcaydc, portos
Bento, onde cftava por (intinclU em fomde guerra, fahio ao rebate,

hum Mouro com huma filha fua,& mandando primeyro fuás cfcutas ,

dalli quando fentiaó al^u rumor, &defcubridores,dequcm foy avi-

faaiaôíuasalmenarasà outra Tor- fado que havia gente de cavallo

rc da Cidade , & avilavaó o que no campo, ainda que a trilha naõ
convinha. Cubrio4e Gerardo de era de muy ta copia, & cercificaio

ramas, por fc naô diíferençar do difto o Alcaydc » fahio fora dos
outro arvoredo: & chegou junto muros com a principal ^ti\tc de
da Torre a tempo taõ vcnturoío

,

armas
,
que havia na Cidade, cuy-

que o Mouro dormia, & a filha en. dando de fazer húa gentil cavalga,
coftada na janela da Torre , que da,&comoalvoroçodereguír os
olha para o Naíccntc, cilava preza Chriftãos não advertirão cm fe-

char



char as portas , nem houve qucmgociocGmoaquc/lc. Naôcuráraõ
fe ccmcíTe de íer acometido. Mas osnoíTos de íeguir alcance, mas
Gerardo ,quc naô perdia ponto y entrando dentro na Cidade acahá»

a:odindo pouco depois do Alcay. raó de aiTcgurar alguns lugares

de íer partido , fc apoderou da fracos : & começando depgis de
porta da Cidade , & mcteo por ir abrindo cada porta por íi , da-

cila Tua gente fem aivoroçoj&fem vaô licença aos Mouros para fe

aefcuridaõda noytedeyxarver o irem onde quizcíTem, íó com o
que era , nem reconhecer aos vertido que tinhaó : Sc lançando-
Mouros fer gente contraria, fe- os fora poucos a poucos , acaba-

naõ a tempo, que as mortes, ôcdef- raó de defpejar a Cidade deíles,

truiçôes lhe defcobriraô a verda. falvo alguns , que com o amor de
de. Aconfufaôera grandiffimaem feu nacimento, & criação fe dey
todas as partes, porque os Chri. xàraô ficar na terra fugeytos aos
ftáos metiaó a efpada em quanta Chriftáos , & vivéraô nelia ciles,

gete fe lhes oíFerccia,fcm pcrdoare & feus defcendentes atê o tempo
a grandes , nem pequenos ; & fe delRey Dom Manoel de gloriofa

achavaô algQa porta com ferrolho, memoria , que os mandou lançar

corriaô-no para que os moradores fóradoRcyno. Concluidas todas

naô pudeíFem acodir aos que ap» eftas coufas com gentil ordem,
pelUdavai por foccorro,& asoa-^ largou Gerardo o faço da Cidade
trás que tinhaõ fomente armelas

,

a íeus companheyros , onde fe aU
metiaõlhe porellasospaos feyti- cançou hum riquiílimo defpojo,

ços , que traziaõ jà para efte fim

:

com que todos fícàraó aprovcy ta^

& com tanta ordem , & diligencia dos ; & quintando eftas riquezas,

fe fez tudo ifto, que quando os fefezdo quinto hum famofo pre.

gritos , & vozes das Atalayasavi- fente, que mandou a elRey Dom
íáraó ao Alcayde do engano , jà Affonfo com as novas de íua prof-

os noíTos eftâvaô fenhores de tO' pêra ventura , pedmdolhe encare-

das as forças : ôc quando quiz dar cidamente que foííe fua mercê de
volta para a Cidade, achou a Ge. mandar pôr cobro na Cidade, &
rardo,& a feus companheyros, que provella de mayor numero de de-

Ihe defenderão a porta com admi-. fenfores , & receber em fua graça

ravel esforço , & o entretiveraõ às a elle , & aos mais , que com elle fe

lançadas, atê que chegando os achàraôemfemelhantefeyto. Taõ
cento & vinte que foraó fazer a alegre foy paraelReya nova deita

trilha ,& dandolhe pelas coitas empreza, que além de lhe perdoar,

os romperão, & puzeraô em dcf* &os admittir todos à fuagraça,

baratojaccrefcentando nelles o te. naô quiz que outrem tiveíle a AU
mor , naô fó o dano , & perda da caydaria da Cidade em fua maõ,
Cidade,masaconfufa6 danoyte, fcnaô Giraldo Giraldez fcm Pa-

& gritos das mulheres , & meni- vor,a quem fes outras muytas mer-

nos que fnbiaõ ao Ceo : & dcfcon- ccs,& a Pedralves Cogomínho, q
fiando ]à de cobrarem o perdido

,

foy o que levou a embayxada , fez

fe puzeraô cm fugida , tendo para doação de muytas herdades na
fi que eftava dentro na Cidade D. própria Cidade , & outras venta.

Affonfo , que de menor poder naõ gens dignas de taò alegre nova : &
criaô que fe pudcífe ganhar coufa porque os Mouros naõ tornaílem

taõ importante, nem que baftaíTe a por a Cidade em aperto, mandou
outrem a cmprendcr taõ árduo nc- clRcy muyta gente de armas para

Évora,
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Kvotá ', & côm éll á òs CâVàltcyros laf fava : & tratando iílo com Gon

»

da nova OrdÈrti,a quemfc âítigrtou cato Viegas feu primcyro Meftre

hua parte da Cidade, que hoje clia» cm Evòra , & com os mais Cavai,

màõ a Freytia, ortdc tinhaò ÍUa leYrOS,& âchando-osdc fcupare*

Igreja^& hum Hofpita! pata cufâí Êer,flVifou3o Meftre deCalatrava,

os que fahiaõ feridos das batalhas, pedirtáolhe que houvcfíe por bem
que tinhâô com os Mouros: & de mandar alguns de feusFreyrcs^

porque Dom Pedro Affonío fcu para inftruirem os |dc Évora no
primcyro Meílrc fe metera IVÍon- iiiodode vivér^& nas ceremonias,

ge no Moftcyro àc Alcobaça , co. & Ritos que cllcs guardavaõ , o
mo logo veremos , clcgèraó pot que fe féz na forma que clRcy
feu Meftre a Gonçalo Viegas , & qucria^fícandoos Frcyres de Evò*
foy o primcyro que tivèraô, depois ra fugeytos à vifitação do Mcíirc

de citarem na Cidade de Évora

,

de Calatrava ,que ordinariamente

onde eIRey Dom Affonfa Hcnri. fe achava dahi crti diante nas clcy-

qucs lhe dotoumuytas rcíidas,& çoensdos Meflres de Évora, &
fez mercc dos caftellos.que ganha» lhes mandava aslcys^ Eílatucos,

vaô aos Mouros, & cltesofabiaô qiie convinhaõ para Teu bom go*
s^rsíàtcct faô bem , que por húa verno j & quando falecia o Meftre
Fortaleza^queeíRey lhes dava,

o

de Calatrava, podia o de Évora
faziaô fenhor de outras muytas: acharfe pfefente àcleyçâo, & ter

&taõ arrifcados íe moftravad nas voto nella. Defte mo4o íe foy a

armas , qute os Mouros tcmiaô hú novaCa vallaria accrefcentando em
deftcs Cavalleyros comú a pro* reputação nâs armas , & em bomí
pna morte , fabendo que a ttnhaõ governo na paz ;& muytos homês
certa no ferro de fua lança :ôc ta5 líluftres tomavaõ o habito nclla,&

iliuftrcsera&naeari^iadeparacom dotavaõ íeus Patrimónios à Or-
os próximos em tempo de paz > dcm de Calatrava em Portugal,

como ferozes nos recontros em Morto Gonçalo Viegas primcyro
tempo de guerra» Meftre de Évora, foy cleyto cm^

__j_
feu lugar Dom Fernandiancs , cm
ícmpo do qual elRey Dom Sancho

CAPITULO XIII. oPrimeyro de Portugal fez doa-
ção à Ordem demuytas terras ,&

Cêm(ra nova Cavalhria de Évora rendas no Alentejor& clles per.

fe fugejtou à de Calatrava, & íeguiraõ os Mouros de mancfra,

eorno fe mudou para Avis i com qUe muytas legoas ao redor de
outras eoufas tocantes ao procejfo Évora naõ havia inimigos, que:

dejla Religk^^&feusçofiumes. oufaífem a fazer cavalgada ; & o
nome defte Meftre ficou muyros

VEndo elRcy Dom Affonfo annos entre os Mouros do Algar.

Henriques o grande fervi- ve como em Provérbio , porque
jo, que os Cavalleyros da nova quando fe rogava afgua praga, ti-

Ordem faziaô a Dcos , & fua Co- nhaó que naõ era pequena dizer

:

foa na guerra contra os Mouros

,

Golpe àc Ferrvandiancs que te aU
& a boa conta que davaó de íi no cancc A eftc Meftre fuccedeo D.
repartimento das rendas :|dcter« FcmaÕ Roiz Montcyro, que ai»

íninou de Os reduzir a bua Ordem guns com pouca razaô chamaó
de vida , femelhante cm rudo à primeyfo Meftre , em tempo do
^uc rinhaõ cm Cáftclla os de Ca» qual deu clUey Dom Affonfo o

^
Segundo,
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Scgundpp neto deiRcy D. AíFon- voraveís em feus agouros , deter i

ío Henriques , grandes rendas a minàraó lançar ôs fundamentos
cftâ Ordem : & vendo que na Gi- junto do lugar , onde as achàraõ,

dade de Évora , por ter jà a Co* & daqui fc tomou o nome de Avis,
marca livre de inimigos , & fer a que cm Latim quer dizer Ave , &
gente muyra , naô eftavaó cõm a trazcmosCavaHeyros deftaOr*
quietação, nem tinhaõ tanto cm demcm feus fellos, & pcndocns
que exercitar as armas , como nô por divifa. Começou I>om Fcrn&ô
principio, determinou que mu- Roíz Montcyro a Fortaleza, Ôt

daffcmfUa habitação a lugar maií por naò poder íer Tem impedimcn*
accõfhodado, & metido entre oâ to dos Mouros, mandava trabalhai

inimigos ^ & parecendo iftobcm de noyte, & de dia. Cubriaõ p
ao McílredeCalatrava)ôtaodefta edifício com ramos de arvores de
Ordem ^ bufcàraò por ordem dei- lai modo , que fc na6 deícobrio

Rey,&: doMcftrehumíícioâcíõ' antcsdccOarpoíla era altura baO
modado cm hum lugar tronteyro tante para fe defcndcré Dcu^íe
dos Mouros, perto de hua Villa principio a cfta fudaçao aos quin«

chamada Vayamontc , íituada em zcdc Agoftó, dia aHínaUdo da
certo monte alto do próprio no- AíTumpção de ncíTa Senhora, no
me: & a caufa de fe moverem a annode ChriAo de mil &duzcn«
íundalla antes alh , que em outra tos & vinte & vxs , rcynando eol

parte, alèmdoíiciofermuy a pro. Portugal Dom Affonfo o Segun*
pofito , foy porque indo os deico- do , por cuja ordem , & bcneplaci'

bridores bufcando algum , para to fe edificou a Fortaleza, Tudo
fazerem a Fortaleza > achàraõ alli o qual fe prova da pedra antiga >

voando duas Águias , que criavaô quctílà em (ima da porta principal

em húa anzinhcyra , & conío os da Vilia,cujo teor hc o ícguintc»

'

antigos tivcíTcmcílas aves pOr fa*

FERDINANDUS MAGISTER DEI GRATIA
OR DINIS CALATRAVEN5IS IN POR-
TUGAL CUM SUO GONVENTU PLAN-
TAVIT IN FfiSTlViTATE ASSUMP-
T10NI5 SANCTAE MARI^, AERA
Jd. CCLXi.

Cuja íignificaçaó twdazída fiel. do Meftrc , no que cu acoftado a

mente em Portugucz,hc a feguin» melhores informações naô confin*

te. to , atendo-me com aquellcs,quc

Fcrnaíido por graça de Deos dizem ferefte D. Fernando Roiz

Meftre da Ordem de Calatrava Monteyro. Grande admiração cau»

em Portugal , com fcu Convento fou nos Mouros a vifta da nova ía»

fundou Avíi» na fefta da AíTump- brica ,& laberem a vifinhança que

çaõ de Saiua Maria > na Era de Ge. nella haviaõ de ter, & cuydádo po-

iar de mil & duzentos & felTcnta derem ainda ter remédio , appelU-

&hum. dàraô rodos os Alcaydcs da Co»
Bem fcy que iraaginaõ alguns marca ,& com boa copia de gente

fcr cíle Don» Fernando fundidor deraò fobre Avis , onde foraó re»

de Avis, naô oqueeutenhocícri- cebidos do Meftrc, & Cavalley.

to, mas Doii) Fcrn«wiianc$ fcgun» ros som tanto animo, que aiém dt
vj fc
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fc aíTcgurarcm na nova povoação, ros fcm clle ,& ficarem parecendo

conftrangéraó os inimigos a íc rc- fcculares. Alguns enganados com
tirar mcyos dcsbaracados.Ficàraó o nomc^imaginaó fcr cita conccíTaô

daquelle dia em diante feguros os feyta pelo Papa Innocencio Septi.

moradores da Vil la, ôípaíTando-fe mo, não vendo que muy tos annos

a cila o Convento de Evora/aca* antes de fua clcyçaò , quefoy no
boude feapcrfeyçoaroque ficara anno de mil & quatro centos &
imperfey to , & os inimigos que quatro, ufavaó jà os Cavallcyros

yiviaõ naqucíla Comarca, fe foraô de Avis a infignia da Cruz verde,

retirando para lugares apartados, Além da Cruz ufavaõ no Conven-
& fortes, naòfe tendo por íeguros io,& fora dcllc os Cavallcyr s

cm terraschans, como aqucllcs deftaOrJcm nosadosEcclcfiaftia

que fabiaó o incanfavel esforço cos, como Taó Comunhão, confif.

dos Cavallcyros da nova Ordem: faô,& outros femcjhant-s ,dehíí

nem ícenganavão cm taes penía» habito branco muy authorizado,

mentos, porque fe começou dalli com a Cruz no mcyo dos peytos,

huma guerra taôcontinua contra & humrabomuy comprido: &o
as Fronteyras 'dos Mouros , que próprio ufaó no Convento os Cie-
cm poucos annos defpejàraõ gran- rigos, que profcíTaó efta vida ; ôc

de parte delias , & as povoarão de lanção o manto aos Noviços, co»
Chriílãos. O veftido dos Cavai* mo habito, cíTcncial à vida que to •

Icyros ncftc tempo era o próprio maô: osquaes naó fc díffcrençaõ

que lhe ordenou oAbbade de S. dos profcílos em outra coufa,mais

Joaô de Tarouca, & quafi o meí- que cm terem eiccndida amctade
mo de que ufaô os de Calatrava

,

da flor de Lis ,cm que a Cruz vcr-

que era hum efcapulario piqueno, de fercmati da parte inferior. Ef.

& muy curto, com hum capello teve efta Ordem fugeyta ao gover*
pegado nclle, que lhe falja fobre o no , & vifítaçaõ de Calatrava muy.
veííido , & capa , da fcyçaõ que to tempo , até que em tempo de D.
agora trazem os Noviços denoíía Gonçalo Nunes dcGufmaó, que
Ordem o capello, que chamaôbrc- foy na Ordem dos Meftres deCa-
vc,8c era de cor preta ; do qual tra. latrava o vigefimo tercio , vendo
jo ufáraõ até o tempo delRey Dora que pelas gucrras,quc houve entre
Atfonlo o quarto de Portugal, que Portugal, & Caílella em tempo
chamarão o Bravo , que pedio ao deiRcy Dom Joaô o Primeyro,que
Papa Innocencio Sexto difpenfa. foy Meftre de Avis antes de rey
çaõ para mudarem o efcapu.ario, nar,fe relaxara muytoa obfervan»
&capelloemhuma Cruz verde da cia defta Cavalaria , fe veyo a

própria feyçaó, que os de Calarra. cfte Reyno com propofito de a re«

va trazem a vermelha: 8c no pi» formar. Tinha nefte mcyo tempo
meyro anno de feu Pontificado

,

o Mcílre de Avis Dom Fernaõ
quefoyodeChrifto mil & trczcn. Roiz de Siqueyra , a quem elRey
tos & cincocnta & dous , dcfpa mandou avifar, que fe o Meftre de
chouhum Breve, dado no paço de Calatrava vieífc ao Convento, lhe
S. Pedro , pelo qual ordena que fizeífe toda a honra , & agafalho
tragaó a Cruz verde no peytocí- poíllvel, como a hofpedc, masnaõ
querd,attcntofer efcapulario tra- como a PreladO|nem fupcriorj a

jomuy embaraçado para Ce trazer qual ordem fe guardou na forma
com armas, & andarem poreftes, que clRey mandara; & checando
& outros refpcytos os Cavalley* o Mcftrc com vinte Cavallcyros

cm
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cm Tua companhia , achou ascoa» dos feusbens,mòvcis,& raiz,coni
ias muyto outras do que cuydava: tanto q nos pnmcyrostrcsannos
& vcndo-fecm Reynocftranho, & que poíTuiffcm a Comenda, pagaf-

aclRcy contra íi , fazendo (eus íemamctadc dos rcndimêtos delia

protcÁos,ôc dcyxando grandes cf- ao Mcftre , como coníta do Breve
comunhões poAas ao Meftre de dado em S. Pedro cm doze de De«
Avis, & aos outros Cavalleyros, membro noterceyro anno de ícu
fe foy para Caftella, & dahi fe man. Pontificado. Teve efta Ordem vin^

dou qucyxar ao Concilio deBalS. te &fetcMcftres,ou vinte &oyto,
lea,ondc fe lhe concedera tudo fa- havendo de contar a Dom Pedro
cilmentc , fe o na5 contradiíTcra Aífonfo , irmaó delRcy D. AíFon.
Dom Aííonfo Percyra , Marquez fo Henriques : & ultimo de todos
'de Valença , que là eftava , o qual foy o Senhor Dom Jorge , filho na.
tratou o negocio por taõ boa or- tural delRey D. Joaó o Segundo,
dem, que além de impedir os favo- por cuja morte fe unio o Meftrado
rcs que pedia o Meftrede Calatra- na Coroa Real , onde eftà hoje : &
va contra o de Avis , alcançou do na Villa de Avis fe conferva o Cô»
Papa Eugénio Quarto perpetua vento com fcu Prior em húaobíer»
ífençaó para a Ordem de Avis, & vancia , & recolhimento admira.
Santiago , pela qual ficàraó livres vcl. Tem o Prior infígnias Epifco»
davifitaçaõ, ôc fupcrioridade de pães, como faô. Bago, Mitra, & o
Meftres Caftclhanos; & taòbem Roxetc, &he perpetuo: & naõ fc

fe confervou efta polTe , que deídc dà eíte cargo ordinariamente , fc«

o tempo delRey Dom Duarte para naõ a pcííoas muy qualificadas , &
cà nunca os Meftrcs de Calatrava de grandes merecimentos. Conícr-
prctcndéraó mais entrarem Avis va-fecom grande rigor o eftylo,&

com intento devifitar, nem fazer ccremonias Ciftercienfes , como
oíricio de reformadores. Guarda» Ordem que fe preza deverdadeyra
vaõ no principio da inftituiçaô filha dcfta Congregação,
deíh Ordem os votos de Obcdicn- __
cia , Pobreza , Si Caftidade com
muy ta inccyreza . & os guardarão CAPITULO XIV.
até o anno de Chriíio de mil & qua.

tro centos & noventa & féis, no .Da vidado'finíaconverfao de jfoaÕ
qualàinftancía dclRey Dom Ma* Ceritay primeyro AbbadedeSaí
noel de glorioía memoria , 5c por Chrtftovao de Lafões^ éf ^ercey*

meyo & induftria de Dom Jorge

,

ro de S* JoaÕ de Tarouca,

Bifpo Albano , & Cardeal do títu •

lo de Santa Catharína , chamado TT* M tempo que os Mouros ti-

vulgarmente o Cardeal de Alpc- l\f nhaõ fenhoreada grande par-
drinha ,difpenfou o Papa Alexan- te do Reyno de Portugal , & eraô
dre Sexto no quarto anno de fcu abfolutos Senhores das terras do
Pontificado com os Cavalleyros Algarve, Alentejo, Eltremadura,
dcfta Ordem,& da de Chrifto para & do melhor da Bcyra , reynando
poderem cafar, commutando-lhes cm LcaôelRey D.Aífonfo o Sexto,
o voto de caftidade fim pies emcaf- q fe intitulou Emperador deHef.
'tidade conjugal : & no anno de mil panha , houve hum notável Varaô,
& quinhentos & quatro difpcnfou que no principio de feus annos fc

o Papa Júlio Segundo com os pro- dera ao exercido das armas , cha-
pnos,para poderem (citar de to* madojoaõ Cerita,5cdaappcllido

2*^ '

JFff cftra.



tãnnho , & pouco «fado cm Por- muyras veiz^es a|)ôntode fe querçr

tugaí,iuÍgaraô alguns ^q^uc devia tornar ao inundo , & dcyxar o
ícr cárangeyro <áo Ruííiero ' da- íanto intento com que o dcfprczà-

• 4iiellc5 ,quccomàokp de ganhar ra ; mas o Senhor i que fcmprc aco*

^l©ria ícvVinhaó a Heípanha a pe» de com mayor foccorro , do que

kjar coacra os Mauros , & favo- íaó as forças da tentação , o livrou

: 5r-€cer-osíPj:incipcs iGatholicos,quc dcíles laços ,& de curros muy^os,

fllíe;fa!íiaó dura guerra víxiascomo que lhe fobrevinhaó^ particular*

fíAóhã mais provas, que a conjc- mentedehum, cm que o inimigo

^ura do oome , naó ha para que .euydou de o vencer ,trazcndoi[^c

deterém couias de pouco momca* k fua cella húa nobre mulher
, qi^ç

to,.poi84iatantas,&taõ notáveis, fugida de fcu mando com temor

quecOncar dcíle ianto Abbade , a da morte, fc vçyo ter com o Santo

<juem oSenhormôdeyxou andar ao lugar de lua penitencia, pediq-

' flnuytos annos engolfado na vida doihe que fccomp^dcccíredclla,^

defoldado; porque. faindo de hua a recolheííc por aquellanoyte , ate

biíta.hamal ferido, Ôcquafi julgado que no íeguintc dia fouheííe para

porinortOtfc retirou em Galiza onde tomar algum caminho. O
íB .caía de hum- Sacerdote de vida Santo , qiie com a mudança da vida

.muy íanta , & bem mOruido na li. naõ perdera a criação de íoldado

,

/ção dafagrada.íícritura, qucpor & a corteíia ,que askysda milicia

ter matéria de merecimento , & mandaò uí^r com mulheres , íç.çn

compriras obras de miíericordia

,

advertir no perigo que padia cor-

o^qniz curar cm fua própria cafa: .rcr,,arecolhco dentro na cella eçn

& como as medicinas obraiTcm que vivia , pefarpío de naó ter ou-
lírcvcmente , alcançou o enfermo tro lugar melhor cm que moilrar a

faodedaschagasdocoi^po, & tan- vontade melhorada do agazalho q
,^ to, friito nas da alma com a fanta fa?ia. Efliveraô alguma parte da

convería-jáo r'do íjacerdotc , jqu:e noy te .praticando cm couías va-

jdetcrminou largar o mundo, & riasi Á. quando o fantoErnaJcajõ

fcguir outra guerra mais íoberaha, quiz repoufar hum pouco, achou-
pclcjaddo contra fcu próprio ap- ^fe taõ acefo em fogo deco.ncupif-

pctite,õc alcançando gloriofasvi- cencia,que faltoumuy poucQpíira

«vtOnasdos inimigos dalma. Algum fe dar por vencido : 6^ como tor-

i ttmpo- cfteveJoaô em companhia naífe fobrefi , & íeviíTe cm termos
*^ijefeu^npvoMeíirc,do quaí além aaõpcrigoíos , invocando a Qeos
dos fantos confelhos,& admoeíla- cm fçufoccorro, foy divinamente

çõcs , aprcndeo letras humanas,& favorecido : & levantantio-fe da

^iâivtnas,'ôçopjrofundo íentidoda pobre cania cm quejazia ,,aceodço

. -«Xçy ide Deos : & falecendo aguns o fogo que cfíava quafi ap^gado,^^

r piç?e^ depois o Sanro Sacerdote, com animo conftarjte nicpco qo
.'|€ recQiheQ.jQaõCcriia a vivcrfo- ^meyo das ehãn)as o braço cf^nçr

•

Jíi>apio em,hiins moutcs afperi/fi. do > fico fuíkntou por tanto cfpa'

imos na Piovintiai^ntre Douro, ço, que fe lhe queynwu a carne» &
, & Minho , c?nde fio principio ,paf. com a força da dprfe lhe diminu-

fou grandes combates do^derao- hio aida'tencação, & o demónio
nto / qi^e^If^cTcprefontava .a$ Uber • vencido de taô QÔraniia . ab ra çp-

•>ldatícs<datpriníeyTa;VÍda/& Iheíipa. meçQua dargçitosno telhado .da

.f2ia ao pcnfamcntQ grandes incon ccUa , ameaçando-o que tempo
venicntcs.daijpgundj, chpgandigK> »iíia,»cm que ibenaõ valcííem çliâ.

C\ mas
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mas para cfcapar de fuás mãos-,& rio de boa corrente da parte do
com iíio ccííou o incêndio da car- Norte, & do Occidente, chamado
nc , & Joaõ Ccrira ficou avifado Barroío :& dcíde a vea do rio atè o
para não meter mais inimigos das mais alto cume do monte he tudo
portas adentro. Alguns tempos povoado de arvoredo frudtifero,

depois íoube como cm huas brc- produzido da prcpria natureza ,

nhãs, junto ao rio Vouga viviaó ondeíeachaô arvores de efpínho,

dous hrmitães de vida inculpável, maçãs, peras , uvas demuytas for*

& fanta , & deíejando de aprovcy- tes , & tudo cm tanta copia , que
tar mais na virtude com a fanti- parece obra milagrofa, pois muy-
dade de ícu exemplo, fe foy ver tas legoas dalli fcnaó acha outra

com cllcs. Si os achou no lucar terra ícmcihantc , & a que parte

que lhe diíTeraò j dos quaes íoy rc» com cila , hc toda muy diíFcrentc

,

ccbido cem entranhas de carida» & de natureza contraria. Aílim
de, & como aquclles que por re- que neíie monte dado como por

vclaçâo do Ceo conheciaõ a grande milagre , fe veyo morar o Abbade
conta que Deos fazia do ncíTo hoU joaõ Ccnta com alguns difcipulos

pede. Permaneceo Joaõ muytos fcus: todos os quaes imitando o
rcmpos em companhia dos fantos exemplo do Mcílrc, faziaô vida

velhos , aproveytando tanto no Angélica ; & como hc impcflivel

caminho da perfeyção, que muy» cfcondcrfc a Cidade fundada fobre

tas vezes feadmiravaõ>& tinhaõ montanhas, naõ pode eíia metida

por couía rara haver taó folida vir- no coração do deíerto cfcondcrfc

tudc cm homem, que naô tinha aos olhos do mundo, porq voan-

muy ta idade, nem muyta expc- do fua fama por varias partes,veyo
ricncia da vida eremiticaj&como a fer conhecido do Conde Dom
crcfccíTc cada hora o numero dos Henrique, pay delRey D. AíFonfo,

difcipulos , que vinhaô bufcar a que entaò fenhorcava Portugal :&
doutrina dos íantos velhos , elles como foíTe Principe Catholico , ôc

os cncomcndavaô a JoíóCerita, muy amigo dos Servos de Deos»
para os inílruir no caminho da defejando ver com fcus olhos efte,^

perfeyçáo,& lhes enfinar de raiz o que a fama engrandecia tanto , fc

modo de fugir aos enganos de Sa» foy peíroalmete viíítar a íua Ermi-

tanàs. E fendo falecidos cftes da, onde achou as obras mayores,

dous Padres , ficou clle cm feu & mais para admirar, do que fora

lugar, &ferviodepay, & Abbade o commum pregaõ do vulgo: &c

a todos os outros , com os quaes depois de tratar com o Santo al-

fc mudou da primeyra fcrmida, gúas particularidades tocantes ao

que eflava junto ao rio Vouga, & bem de fua confciencia, fe defpe-

fc veyo fundar o tra mais para a diodclle,pedindolhe que na força

parte do Norte no alto de hum de íua conttfmplação o cncomen*

monte aíFss eílranho por fcu fitio, daííe muy aílervoradamcce a Deos,

porque fica cercado de húa,&ou- &lhe pcdiíTc que, fendo para fer-

ira parte de alriílímas ferras, po. viço íeu, lhe déíTe filho varaõ, que

voadas de cfcabrofa penedia i& de herdade o Eíiado de Portugal,

algum mato fccco, & infrudlitero: Promctteu-lho o fanto Abbadc,&
& no meyo delias como fey to por não fó que o pcderia a Deos , mas
induftria humana, fe levanta hum que fcm duvida teria hum filho tal

monte Íngreme de quafi todas as em paz, & em gusrra, que foíTe

partes , ao qual vay cercando hum
^
exemplo dos Príncipes de fcu

FíF ij tempo,
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tempo, & Kufli eípanto , & deíiruU que achariaò bum Ermitão fantc>

çáodosinimigoíi de Jeíu Cbriíto. & de vida inculpável , que o Se-

Naó tardou muyto a profecia do nhor elegera por íua guia , & am»

Santo cm íe com prir , pcrque lor- paro , ao qual efcreveo buma cac.

nando oCondc a Guimaráesjcon- u , ncmeando-o por ícu nome ,

ccbeo a Rainha Dona Tcrela fua & tratandolhe particularidades

mulher hum filho taõ conforme taõ intimas, como fcoconvcríára

cm tudo com as condiçoens da de muytos annos ; mas naô era

profecia,como foy o valerofo Rey muyto fabcrcm-fe os penfamêtos >

Dom Affònío Henriques , honra, que íc communicavâô em Deos, ôc

& gloria da nação Portugueza , nelle tinhaó fcu perpetuo defcan •

& fundamento do nome Real de ço. Partidos de França os Rcli-

Luíitania, PaíTou o Abbadc ]oaô giofos, teve logo o Abbade Joag.

fua vida em continua penitencia noticia de íua vinda,& ào úm para

todo o tempo que vivco o Conde que eraõ mandados a eftas psrtes.

Dom Henrique : & fucccdendolhe por lho revelar Dcos , & lhe appa*

noEíUdoo Principc Dom AíTon* rccer S. Joaõ Baptiih , que era o
Co fcu filho noanno da Encarnação mediancyrodeftacmpreza,(cOkno

de mil & cento & doze , herdou jà dcyxamos contado aíima ) &
iunto com as terras , & patrimo- fabcndo o tempo, em que podiaó

nio temporal a piedade para com chegarão Rcyno , fe partio de fua

Dcos ,& a devoção, que o pay ti- Ermida , & os foy encontrar junto

vera com o íanco Abbade: Ôcquan. a Lamego, donde (e partirão to*

do fe via em algúa neccfiidade ur<* dos para a Corte do Príncipe Dom
gente , a que naó baftavaó forças Aífonio , que entaó eftava cm Gui»

humanas , logo acodia ao Cco , & marães, do qual impetrarão iicen-

pedia favor a Deos por meyo das ça para edificar hum Moiieyro da

orações do Santo, nas quaes acha- Ordem de Cií^cr em qualquer

va taõ prefente íoccorro , que ai- fitio que o Senhor foíTe fervido ds

gúas vezes dizia fer mais facii ao moílrar feu fundamento : & tor«

Abbade Joaò ncgocear petiçoens nando-fc outra vez para contra

com Deos , que a clle com feus Lamego, deyxou o fanto Abbade
Í)roprios amigos. Eftandoascou» os outros Rcligiofos em húa Er.

as nefte cftado , fuccedeo mandar m ida junto ao rio Barofa , & fe foy

noíTo Padre S* Bernardo por revê» vifitar feus difcipulos à Ermida de

laçáo que teve , alguns Religiofos S. Chriítovaõ, onde foy logo avi-

feus a fundar o Mofteyro de Saò fado por hua carta de Boemundo,
Joaô de Tarouca, ( como jà conrà» que era o principal dos Monges,q
mos no principio do ícgundo li. vieraõ de França, como viaóquaíi

vro) & como os Monges vinhaõ todas as ncytcs hum grande rcf-

para partes taôremotas^&alheyas plandoremhumvalie junto ao rio

do comercio de França ,rcm terem Baroía i& tinhaó para íi que podia

conhecimento da língua, nem dos ícraquelie o lugar, em que fc ha«

coftumesdagente,ôcp^riíTovief» via de fundar o Mofteyro :à qual

fcm triítcs , & de mà vontade, carta o Santo reípondeo com ou*

noíTo Padre Saõ Bernardo os ani. tra , que jà puz no livro fegundo,

mou, promettendolhes que Ocos trás a qual íc veyo logo ver com
os guiaria com fucceífo profpcro, os Monges , & vendo com feus

& daria ordem como tudo lhes olhos o lugar, & o milagre do rei. .

fucccdcííe a gofto j accrcíccntando pÍandor,quc dcfcia nclic^fc tornou

a ver
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^ ver cem o Príncipe Dom Aflonfo, a lançar rayos de virtudc,&: a mof-»

fc impetrou dellc licença para fú» trar nclla exemplos mais para ad-

dar o Moílcyro de S. Joaódc Ta- miraçao, & eípanto, que para fc

rcuca^&muytasefmcías de prata, poderem imitar : porque paíTav

a

6c ouro, ornamentos , & outras ires dias contínuos lem provar

coutas deite modo , com que fe coufa alguma fe naò agua iria , &
torrou onde ficàraõ os MongeSjSc húa pequena quantidade de paõ
com.eçou a dar principio à obra

,

molhado nclla ,& iílo mais por co-

conformc a traça, que os Monges mer algGa coufa na Communida-
trouxèraó de França, dada por de,queporderejOp quetivcííede
hita denodo Padre S.Bernardo :& tomar mantimento nenhum. Na
falecendo poucos mczes depois da oração era taõ continuo, que fe

obra começada o AbbadeBoemun- naô íoíTe para cantar as Horas no
do y lhe fuccedeo Aiberto,dc cujas Coro , ou tratar negócios tocantes

ml os o íanto Abbade Joaó tomou a feu <3fíicio , nunca o achavaô fora

o habito de Ciíter, & foy o pri. delia, masco os joelhos em terra,

ireyro Noviço, que a Ordem teve nos quaes tinha calos grandiífi-

ncíkRcyno de Portugal,&ÍC me* mos, & com as mãos, &penfa-
teo nelle no anno de Chriílo de mento levantado ao Ceo citava fal-

mil & cento & vinte & três , no lando interiormente com Deos i

qual anno impetrou hum Privile» encomendandolhe de continuo as

gio do Príncipe Dom AíFonfo,para almas de feus fubditos, & dos
íundar hum Mofteyro da Ordem mais Chriílãos, porque derramara

deCifler no próprio lugar de fua o feu fangue. Eftava taôdebilita-

Ermida , onde lançou o habito aos do dos jejuns ,& abftinenciasi que
Ermitães feus dilcipulos , & fun- feu rofto naô parecia de homem
dou o Convento de S. Chriíiovaô vivo , ( com fer naturalmente fer

•

de Lafões , onde foy o primcyro mofo de feyçoens ) & o corpo era

Abbade, ainda que pouco tempo, ta6 magro, que fe lhe podiaõcon.
porque falecendo cm S. Joaõ Al- tarosoíTosde todoelle em forma,
berto no aneo de mil & cento & que ver hum braço feu caufava

vinte& cinco , entrando por vinte admiração. Porém naquclle corpo
& leis , fe veyo governar a Abba^ fraco ,& quafi defunto eftava hum
dia de Saô joao de Tarouca, onde cfpinto taô vivo , & vigorofo, que
viveo orei^antedcíuavidachcyo naó havia difficuldade na vida que
de grandes virtudes. lho pareccíTe , intcreíTando ló pro«

veyto algum na virtude, &ferviço

do Senhor : era muy vifitado da
CAPITULO XV. Príncipe Dom AíFonfo , & dos

grandes de fua Corte , principal-

Como o Abbade Jo&oCerita gover» mente de Egas Monis, & de fua

mu o Mofieyro de S. Joao de Ta» mulher Dona Terefa , que refidia

rouca, (^ reditzio alguns outros ordinariamente em huma quinta

à Ordem de Ctftcr , com feu glo' fua,onde depois fundou o Moíiey.

riofo tranzito : & outras coufas ro de Salzedas , & confcífando-rc

dignas de ponderação. com eile , & tratando negócios de

íua coníciencia , fe veyo a rcfolvcc

VFndo-fe o íanto Abbade cm dar aquclla quinta ao fantoAb.

Joaõ com o f;ovi rno daquel. bade Joaó para a Ordem de Ciftcr,

Ic Moílcyro , começou de novo & aíiim lhe ícz doação delia a

Fíf iij ellc.



cllc,& aòs Rcligiofos de feu Con- os penfamentos àquelks , <iuc pvx*

vento 9 que alli quizcíTcm viver , a ticaVaô ccni clle & õs avifava do
qual foy fcy ta na Era de Cefar de que lhes convinha teve graça par-

mil & cento & fcfienta & quatro, ticular de lagrimas , & com tanta

aos vinte & nove dias do mez de dor dccoraião chorava os àcity

Mayo, que fica fendo no anno de tos de fua primeyra idade, como
Chriílo de mil & cento & vinte fe o largo martyrio de penitencia

& íeis » que foy o primcyro,que lhos naó tivera jà purificados; nun«

começou a govt mar a Abbadia de ca dormio em outra cama mais mi*

S. Joaõ, àí no próprio anno lhe mofa , que a tcr:a nua,& depois

fez Dona Tertfa outras doaçoens deAbbadc, fobre híía cortiça do
com uniforme con leniimcnio de tamanho de ícu corpo, com hum
todos feus filhos, da própria quin- pao roliço por tabccevra , & húa

ta de SalzcdaSj & leu Couto, & cuberta de panno groírcyro,com

doutras ai giáas herdades, que alli que lecubria,fnaisporhoncíÍ!da«

demarca, as quacs confirma com tíc, que por lhe tirar frio. Cf^ega»

fua authcridatíc e Rcy D, Aâonío do o íanto a idsdc quafi decrépita,

Henriques. Alguns, annosdepcis, & vendo que lhe faltavaõjàasfnr*

que foy no de CbrUto de mil & çaii para governar o car^o Abba.

cento & quarenta & cinco, anrc- ciai, como convinha , determinou

xou ofanto Atbadc à filiação de de o renunciar , & ir aca^a^ os

S> Joa6 o Moíléyro de Ss6 Pedro poucos annos ,quc lhe ficacaô de
das Águias , que fora de Monges vida , ío Molkyro de S. Chrifto-

negros , & o rcduzio à nova ce- vaô de Lafões ^ onde primcyro vi«

formação de Cdier, como }à fica vera , & chamando o Convento a

dito em feu kigar: & poucos annos Capitulo, lhes d. fcobrio cem in«

antes, que foy no de mii& cento finitas lagrimas eOe propcfíio,

& quarenta , movido çlRcy Dom allcgando a irfufficiencia de íuas

AíFonfo da grande virtude ,& Re* forças ,& a muyta copia de annos
ligiaô do Santo ;, lhe fez ínerctr de quetinha vivido , pcdindolhe que
mu yt as terras, & lugares para o aceytaííem por Abbade a Bernar«

JK.oftcyrt) de baó Joaô, os quaes do, qiK havia muy to tempo íetvit

pcliue ao prcíente por virtude de de Prior Conventual , & era dos
di ação, que h( jc fc confcrva no primeyros fundadores, que noíTo

próprio Moíicyro, dada no mez Padre S. Bernardo alli mandara,

cie Junho, Era de Ccfar de mil & & de virtude taõ íolida , que em
cento Sc ícífenta & oyto, que vem vida y & morte relplandeceo com
ifcrnodcChriíiO;»quc fica apon- milagres. Trirtiílimafoy para to-

rado. Eílcs , & outros grandes dos a dcffcdida do íanto velho, &
proveytos vieraô à Ordem por proftrados a feus pés lhe pediaô

ircyo do Santo Abbade Joaó , a com lagrimas queosnaòdcyxanc
qucmcrcfcia a virtude juntamente aufentcs defuacompanhia,Ôtpcis

com os annos de modo, que vi« os achava indignos de ferem go*

vendo na terra naõ parecia fentir vernadosportaófanto Paflor, ao

aspayxoens dos moradores delia, menos depois de lhe dar outro, &
Era nuy de ordinário vilitado de íe defcarregar do cargo Abbacial,

conloiaçoeiisdoCeo,& o Senhor vivcífe em fua companhia j mas
lhe revelava grandes fegredos , & entendendo nellc que era vontade
era tao maravilhoío no dom de de Dcos o que determinava , naô

PiofwCia ^^quc muyias vezca dizia çuiáraô a ihc fazer mais iníiancia

íobíc
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febre cílc caio : & dcyxandolhe

por Abbadc a Dom Bernardo, fc

foy no anno de Chrifío de mil &
cento & ícíTcnta & hu paraoMof-

tcyro de S. Chriítovaõ de Lafccs,

onde era Abbade Dom Miguel,

como fc prova de hua doação, que

elRcy Dom Affonfo Henriques lhe

fez no próprio anno do Couto,

que hoje tem aqucllc Mofteyro,

dado no mez de Novembro, Era

de Cefar de 1199. que he no de

Chriíio , quejà apontcy. Grande

foy o contentaméto ,
que os Mon-

ges de Saô Chriílovâó receberão

com o fanto Abbadc , & muyto
mayor o fcu , vcndo-fe livre do go-

verno, & metido naqucUa primey-

ra habitação , cm que gaílàra o

mais tempo de fua mocidade : (5?

faudofo das forças, com que entaõ

fuílentava o rigor da penitencia,

trabalhava no que cDas lho con»

fcntiaõ ,
por alcançar novos mcrc»

cimentos com Deos, Trcs annos

& meyo viveo alli o Abbade Joaõ
Cerita , & no fim delles foy o Se-

nhor fervido de o chamar para íi

de húa enfermidade lenta ,& vaga-

rofa , que o teve cm cama perto de

quatro mczes: & fabcndo ellcs ,

aííim pela fraqueza do corpo, co-

mo por revelação do Ceo o dia

de fua morte , naõ fc efqueccndo

do amor, que devia aos filhos, que

deyxava em S. Joaó de Tarouca , íe

dcípedio delles por húa carta,cujo

tcor;porfernotavel,porcyna pro»

pria língua Latina ,; que hc o Ic-

guinte.

Joannespatíper firmam y & di'

f€S deftSium lohis Heligk/ís viris ,

€^vit pilo offertisfacrificitím immaofla»

tumt jdutem [empiternamj O* mei

recordatioríem. Viacuit Viío Jefi*

Chrijlo dedtícerc me ad/inem ^cjuem

defideraham ) affnpinqHat dies refo'

iutionis i& ^^audit mei •, fedcjuia me
novi impem rí/efirarum virtutum^^
timeo tt€ hne aUo com^Arcam iGtám

Spc^foi^Losyqui cum Umpor^ pr^pof-afr

tis Umpâdes l'epas ifuccunitemihi,

dum tempusefi , ne fotteaudimi iiíud

duram eilcqMtum nefcw vos , Ú^fÍDns
dederitf (^-uam fpero, lucem inacceffibi'*

lemumeumerit iJejiris nmdee!\je ne*

cajfitunhas , (\uippe (juifrater , (^fo*
ciusfej/^erfiiiy in tribuUtionibus^ fos
non rcitUurm tempore gaudii^ &* (^ui4

infirmitas UbefaSíaí corp^ufmlum , fa-*

lutatvos anima,pro qua Dnm depre*

cemini.

Cuja íignifícaçâo em Português
he a feguinre,

Joaó pobre de virtudes , & rico

de defeytos, a vós Religiofos Va.
roens , que offereccis ao Senhor
facrificio fem agua , defeja faude

fempitcrna ,& lembrança fua. Foy
meu Senhor Jcfu Chrifío fervido

de me chegar ao fim , que dcfejava

chegaííe o dia de minha morte^
de meu contentamento ; mas por-

que me finto pobre das virtudes,

que a vôs vos enriquecem,& temo
de apparcccr fem olco de virtude

na prefença do Efpofo , vòs , que
com tempo ornaftes voífas alam-

padas , foccorrcyme em quanto o
tempo o permitte, porque menaõ
aconteça ouvir aquella dura fen-

tença: Naô vos conheço, & fe o
Senhor me der aquella incompre*

hcnfivcl luz,quccfpcro, fique à

minha conta acodir a voífas neceí-

fidades , pois aceytey voíía com-
panhia nas tribulaçoens , para vos
naô defampararcm tempo de dcC-

canço. : & porque a enfermidade

debiliía as forças do corpo , vos
fauda 3 alma , pela qual fazey ora-

ção ao Senhor. Poucos dias de-

pois de efcrevcr eíla carta , que
cm Portuguez naó tem a galanta^

ria do Latim , chegou o ponto de
fua morte : & juntos os Rciigioi

fos na fua cella,lhcs fez húa devota

pratica , exhortandí -os a ícguir o ^^
caminho da perfcy(,ãD : & depois . ,

.

de fc dcípcdir de cada hum cm par* * ^^ *

ticular^
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ticular,&delançar abcnçáoato» Dezembro do anno deChriPode
doscmgèraljtédojà recebidos os mil &cenio & fcírenta& quatro.

Sacramentos da Igreja , começou Houve cm feu tranzito grandes
com os olhos noCcoarezar cm milagres, mas o modo, 6c ^ualida.

vozintelIigiveloPíalmo:Z<íí/í/4rí' de delles por culpa dos antigos

Dnm da c^lis^laudateeum in excel* naõ víeraõ à ncíTa noticia : houve
y7j j&nofimdellc deuoerpirito a em fua fcpultura hum ktrcyro
fcu Crcador cm vinte & três de com a Icytura ícguiruc.

JOANNES ABBAS CIRIT. RFX\T MONAST.
S. JOANNIS, S. CHRISTCHORI SALZED^, S. PETRI.
CLARUS VITA, CLAKU^ MElllTlS, CLARUS
MiRACULlS CLARET IN CJELIS, OBllT
X. KAL. JANUARII ERA M. CC 11.

Quer dizer Joa5 Abbade Gerira fcíTcnta & cinco, paífou da vida

governou os MoftcyrosdcS.Joaõ prefente no habito de Ciíicr Dom
de Tarouca, de S. Chriíiovaõ de Pedro AíFonfoirmaõdclRcy Dom
Saliredas, & de S Pedro, & claro Aííonfo, chcyo de grandes virtu-

na vida , claro nos merecimentos, dcs, do quâl por fer Varaõ illuítrc

ôi claro cm mila£;res reíplandcce cm íantidadc,& nobreza, faremos
nos Ccos. Falccco aos dez das hum breve fummario. He pois de
Calendas de Jancyro ( que fica íabcr que o G nde Dom Henri.
fendo aos vinte & trcs de i3czem. que houve de húa Hinhora de ían-

broj na Era de Cefar de mil & gue nobililfimo cite filho baíhr<
duzcnt s & dous annos , que hc do , o qual ao tempo de fua morte
no de Chnflo de mil & cento & ficou de íeis para fcte annos : 6ç

ftíTenta & quatro. Seu corpo fe poftoque clRcy D. AíFonío foíTc

trasladou deite primeyro lugar a niuy moço ao tempo da morte do
Capella mòr da Igreja , onde ao Conde, pois naô paíTava de dez
prefcnteeítà metido em hu ataúde annos, todavia poz os olhes no
de madeyra , ainda que com menos irmaó, & o mandou criar, ôc tratar

decência, & veneração, do que fe ^omo quem era, trazcndo-o em
deve a fua grande fantidade: & fem ícu paço , & dandolhe criados , &
duvida crcyo que a tibieza de gente de ferviço,quaesconvinha5
noíTos tempos he caufa de naó ao filho de taó grande Príncipe,

haver cm lua fepuitura os mila- Sahio Dom Pedro homem valcro.

grés, que cm feu principio houve, íiflimonas armas, & de taóarrif'

&pelonaò terem poíto cm lugar, cado animo , que naõ havia diffi.

que a gente faybadellc culdade em negocio de guerra,quc
— — . o foíFc para fcu coração. Foy de

CAPITULO XVI, corpo quafi agigantado, como
Da Vida y Ó obras maravtlhofas de também o fora feu pay, & o era

D. Pedro Jffonfo . irmão delRey ^^Rey feu irmaó , & naô fendp as

T>. Jffonjo Henriques : ó- como fcrças menores que o corpo,* naõ
fcguio aOrdem de Cavallaría,& havia Cavallcyro , que lhe aguar-

' feznella cofífásinfignes, dafíc na cella fcgundo encontro,
nem armas que lhes refifliíFe golpe

Ann. A Ndandooanno do Naci- decfpada. Teve por Ayo,&Mef-
^ /B "^c^to de noíío Salvador trc na cígri ma o esforçado Portu-

** J%Jcfa Chnílo em mil & cento & gucsDomfuasRcupinho^Alcav
de

\
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dc que depois foy de Porto de cntad as aventuras , donde íç to-

Mòs , & hum dos mais infigncs mou matéria para andar o mundo
Cavaíleyros , que naquclle tempo chcyo dc tantos livros dc ocioíi-

teve a nação Portugueía , como fc dades , naó faliariaõ a Dom Pedro
verá na terccyra parte da Monar« recontros onde experimétaíTcíuas

quiaLuiitana. Com a doutrina de forças , & déífe a entender aos
tal Mcftre ^ & com a inclinação na- Francczes quaõ avantejadas cra6

tural > que o chamava a coufas grá- das luas : ^ como íeu intento era

dcs , fahio Dom Pedro deftníii» vifitar o Eflado de Lorena , por

mo cm todo género dc peleja :& fer a caía donde o Conde D. Hcn-
fendo dc pouca idade, íc achou rique procedera , & elle tinha feus

com feuirmaò na jornada, que ícz parentes mais chegados , tomou
íobrc Trancofo> quando elRey de para là feu caminho , U lhe íuccc*

Badajôs a veyo dcílruir , onde íc dcocom tanta felicidade para feu

mofirou de taô alta bondade , que propoíito, que O Duque de Lo-
clReyDom Aífonfooeftimou em rena íc recebia com a Duqucza
roais, & o teve dahi cm diante em Methílde , que foy a quenoíTo Pa-
tanta reputação, como fe fora feu dre S. Bernardo depois de vmva
irmaó legitimo. Na batalha do çonverteoaDeos,&fcz taõfanta,

campo de Ourique , onde acompa* como jà fe vio , & para cilas bodas
nhcu as bandeyras viioriofas do craó apregoadas por toda França
irmaô, fez tacs cftremosdecfpa- híias juftas dc prémios iguaes à

da , que pelo lugar onde elle hia > grandeza de quem o$ dava. Eraõ
dcyxava íinalderayoi &c como a aJli vindos quantos Cavalleyros

tal lhe davaõ os inimigos paíío lar* dc nome havia naqucllas partes,6c

go poronde quer que hia , & como cm doze mantenedores , que eraõ

depois da batalha recrcfceíTem du- das juftas , naõ havia algum , que
vidas entre Dom Aífonfo feu ir- naô foiTe Senhor de titulo. A cftas

maõ , & elRey de Lea5 fobre o novas dç que o Reyno endava

titulo Real , que alli tomara, & chcyo, apreflouDom Pedro feu ca-

viíTe que covinha provcrfe dcRo* minho, pelo qual achava grande

ma I o fez por ordem de noffo Pa- numero dc Cavalleyros > & outra

dre S. Bernardo, ( como jàdcyxa» gente , que concorria por ver as

roos contado ) mandando a efte ne« feitas , & indo poucas legoas dc
gocio feu irmaò Dom Pedro , que Mecz , onde as bodas fc faziaõ,

deícjofo de ver terras, &demof» achou hum homem velho, & hon-?

trar feu valor aos Cavalleyros cf- rado, que com fua mulher , & trcs

tranhos , pedio de mercê a elRcy <i has hia para a Cidade, & fazcn-

fcu irmaõ que o mandsíTc em com»- do-fe todos dc companhia,& ven •

panhia dos Religiofosde Saó Joaõ do no modo de fallar a língua Frãt

de Tarouca , que foy a cite cafo

,

ccza , que era cftrangcyro , o Ic-

& como feu intento naõ era mais voucomfigo, & oagazalhou libe-

que ver França , depois de ter tra» ralmcntc os dias , que duràraó as

tado com noOo Padre S. Bernardo fcilas , nas quacs Dom Pedro fe

o negocio a que viera , dcyxando houve dc mancyra , que ficarão em
odeípachodelle em fuás mãos, fc íuas mãos os prémios das juftas,

foy pelo Rtyno acompanhado fò &: a honra do melhor Cavaileyro;

de trcs, ou quatro Cavalleyros, & dandc-fc depois a conhecer ao

que de Portugal foraó cm feu fer. Duque , foy recebido com cftra-

viço :& como cmFrança fc ufavaã nho contentamento, & tratado,

como
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como íc devia à fua grandeza. A lançara a benção, & ceve elía tal

fama dcíias feitas , & o eíiranho cfficacsa, que pouco depois de par-

valor de Dom Pedro fe cípalhou tidos do Moltcyro, vindoafailar

logo pelo Rcyno de França, &vin- na fancidadc dos Monges dclle, &
do à noticia de noír^ PaarcS Ber. íeu Abbade, fc lhes inflamarão os

nardo, ao tempo que rcfpondco a coraçoens de modo, que tornan»

dRcy Qom AíFonfo Henriques,& do-fc a Claraval ,
pedirão o habito

lhe mandou aviado o negocio da alguns deiks , òi outros dahi a

inveftiduradoReyno, lhe dà no* puuco tempo, fem haver nenhum
vas do que Dom Pedro fez em Lo» dos que bcbèraó a Cerveja, que
iharingia,dizendo : petras Celftudi' deyxaíTe de acabar a vi ia no habi»

nis 'veftvafYíiteY^Ú^ omni gloria dig* to. Dcftes, que logo o naõ toma»
mmàvobis injunãa retulir ^ OGal' raõ, foy hum dclles Dom Pedro,

lia armis pervagata in Lotharmgia naasquizcra paíTar con elRey de
miiitat proximè mtlit

a

íhyhs domino França ao foccorro de Jeruíalcm*

exeYcitmm,^c, Pedro irmaô de TenolíoPadreS. Bernardo lhe na 5

voíla grandeza , merecedor de to- diíTera que taõ accy to feria a Ocos
daahonramereferiotodasascou- tornarfe a Portugal , & ajud.r a

fas, que lhe encomcndaftes , & elRey feuirmaó na guerra, |ue ti«

depois de ter difcorrido toda Frá» nha com os Mouros , como ir a

ça com as armas vitoriofas , as ex- foccorrer a Terra Santa. Com efte

crcita agora no Eíiado de Lorena, parecer íc foy Dcm Pedro dcípcdir

para daqui a pouco tempo fer íoU dclRcy Luis de França, cm cuja

dado do Senhor dos exércitos. Corte fez mil provas de íua pef^

Pouco tempo depois das feitas íoa , & venceo muytos Cavallcy-

acabadas , fc defpedio Dom Pedro ros de fama, pelo que lhe fez elRcy
do Duque, & Duqueza , & cm muytos favores , o principal dos
companhia de outros Cavalkyros quaes foy fazello hum dos doze
mancebos andou por varias partes Pares de França , que he das mayo •

do Reyno , acabando grandes cou- rc'? dignidades , ói honras , que íe

fas por leu braço j& conto paíTaíFc pode dar naqueile Reyno, como jâ

junco a Claraval , para ir a huns contey no terceyrolivro. Chega-
torneyos , que fe faZiaãna Cidade do Bom Pedro a Portugal , foy rc.

da Langrcs , clle moveo os mais a cebido delRcy fcu irmaô com o
irem viíitarnoífo Padre S. Bernar- applauío , Sc golto devido a fuás

do, que os recebeo a todos com obras ; & como detcrminaíTe ga-

mais alegria da alma , que do cor- nhar Santarém aos Mouros , & pu-
po, porque de húa comprida en« zeífe as coufas da Conquiíla era

fermidade o tinha debilitadiíFimo. ordem , levou comíii^o a Dom Pc.
Praticou o fanto com todos elles, dro , como quem fabia que ncllc fó

trabalhado por lhes perfuadir que hiaô muytos combatcnies:& como
deyxaíTem aquelle vaò cxercicio foíTemhíianoy te praticando ambos
da Cavallariâ , Ôc fervidem ao Se- íós no n.udo de combater a Vilia

,

nhor, mas como todos craõ man« & elRcy lhe diceífe que fó cm
ccbos foltcyros , & amigos de ga- Deos levava poíla íua cíperança

,

nhar honra, & fama pelas armas, por fer impoíTivel ganhara Villa

naõ deraó muyta attenção a Icus com as pequenas forças, que leva^-

confeihos. Equerendo-fejà ir, os va , Dom Pedro o perfua d lo a que
convidou noíTo Padre S. Bernardo fe encomcndaíTc nas oraçoens de
com hu3 pouca de Cerveja, cm que noíío Padre Saô Bernardo, & lhe

pro-
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.pcómcttcíTedc&zerhunM caía de

íuaíQrdem , porque fcm duvida

fcalcançarJavitor^a^c feus inimigos:

r& tanto contou a elRcy das mara-

.vilhas do Santo , que clle intlãma-

<io cm devoção fua, fez voto do

próprio lugar onde cílava de íun-

dar hum Moíicyro da Ordem de

Ciftcr,& de lhe dotar quanto def«

cobria com os olhos do alto do
^onteda Mendiga , aguas vcrren-

.tcs ao mar^ como depois o com-
-prio por obra, fundando com jin-

rgular magniíiccncia o Moíleyro de

Alcobaça. No combate que íe deu
na Villafez Dom Pedro taes cltre-

mos em armas, que a maypr parte

da vitoria íc jhc attribuhio aquclle

dia i porque tantos Mouros matou
por lua maõ, que cfpada , & braço

dircyto, h todas ás mais armas

trazia cubcrtas de Tangue , h tro»

' cadas de fua cor. Pouco teu po de-

pois, indoclRey feu irmaõ íbbre

-ia.Cidade de Lisboa, & tendora

muyto teoipo cm cerco , Dom Pe-

dro ftz maravilhas, aflimnoscom.
b.'tes, como em cavalgadas que fa-

zia cm terra de inimigos , donde
tirava gados , & mantimentos em
numero baítantc a ter o exercito

provido, & íem falia das coufas

ncccíTarias , & entre as prezas fa-

mofas que fc:;ncíia Conquifia,foy

hua dcUâs cerra noyte,na qualp
:Alcáyde de Lisboa jdcíconfiadoià

de poder defender a Cidade, man-
: dava húa filha fua ,& grande parte

- de feus thcfouros caminho de

"iAlenquer, que ainda tAavaem
pcdcrde Mouros, para dahi a mã-

. dar para Sevilha ;&i[ido acompa-
• :nhada de vinte Mouros de cavalip,

' psniais esforçados de Lisboa , ten-

do jà caminhado parte da noyte,

>iby fua'ventura tal, que pelo rin»

-^hodchum cavallo foraó íentidos

de Dom Fedro, que com quinze

..de fcobridores andava aííegurando

^-/Ocampoj& vigian^Q quç. na$ çn»

traíTe genfe, ou mantimentos em
Lisboa ;&acodindoàqublla partç,
acometco os Mouros com tanto
Ímpeto, que a peíar de todos ellcs

Jhc ficou na maó a Mout-a , & the •

jíoaros do Aícayde , que apprefen-

touaelReyíéuirmaó : mas íaben-
ào-ÍQ em Lisboa a riova de tap
grande perda , hum Mouro natu-
ral deSylves chamado CídeAchin
naõ menos nobre do íangue , qúíp
vaierofona peíToa, quecom defe»

jo de cafar com a filha do Alcayde,
O viera foccorrcrnaqueila guerra,
íem cqníiderar p modo com que
podia Ter recebida fua vinda, fe

íahio da Cidade, & pedindo au-
dícncía para fallar a cIRey , ç6':í\

hua amorofa pratica que lhe fez

,

rccontandolhe a caufa , porque
ali i viera , & pedindolhe que ou
iibcrtâífea Moura , ou tiveíTe am-
bos cativo? , moveo o ahimò dei.

Rey a piedade,& acabou com çUc
tanto, que lhe diíTe que, fendo féu

írmaô Dom Pedro contente de
largar o direyto que tinha ha ca-

valgada, pela ganhar à ponta da
lança, elle a daria gráciofamenie.

Proitrado o Mouro aos pés de
Dpm Pedro lhe pedia que a uoco
da vida, & do intereííe que qiiu

zcíTc pedir, lhe áíííc a MòuràÇ»
yre,& oaccytaííe a elle por catfi.

vo , ao que clle refpondco taó libe-

ralmente , que a muytos caufou
inveja , pois riaô fó lhe deu o que

^ ped/a^uiás as riquezas ,. que com
't^lja (e,tòníiàraô,pqdin.tío[^è fóique
fe foíljçm pari Síltts Cpm' tudo , &
naô dêílc miis foccdrro aòs de Lis •

boa. Além deOas pbras t^õ dignas

de fama , quando foy 2ihzu\\\2í ãc
Badajòs , em que el Rey D. Affon-

fofoy prefodelRey DomFerrián»
do de Léaô feu genro, fez Dorn
Pedro taes maravilhas fobrc libeV

.

tar a elRey feu irmaô , que até na5
cahir ataíralbAdo de golpes, & dcf •

falecido das forcas pçlo muyro
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fanguc que perdera, nunca os pois de ter poftas fuás guardas j?

Lconczes podéraó prêder a elRcy, porq o naó acometeflem os inimi-

dado que cílívcíTc com hua perna gos defcuydado , fc vicíTcm para

quebrada , & impoíTíbilirado para lhe tomar a preza : & no mais fa«

fe defender. Tornado cIRey para borofo tempo do íonolhcappare.

o Reyno , tratou de cafar a Dom ceo cm vifaõ noífo Padre S. Bcr-

Pedro , mas naó foy poífivel aca- nardo,que jà paíTára dcfta vida , &
ballocomellc,aflímportérnoani- vivia gozando da eterna, o qual

mo outra couía , como pelo deí» trazia huma cogulla nas mãos , &
goíío, que teve de ferem os Portu. chegando-lc a elle, lhe dizia ; Por
guczes mal tratados naquclla ba- certo que mal obedeces tu à graça
taihaj&elRcy ícu irmaô prezo. Divina, que ha tantos annos te

'

cfpcra , & pois tu a naô conheces ,

nem queres fcguir fua vocação por
CAPITULO XVII. ti mefmo,eutcobrigarey ao fa-

zcr com te lançar o meu habito

Como Dom Pedro ÂJfonfo depois de contra teu gofto ; & niíio chcgan-

ter fido prmeyro Me/Ire da Ca» do-fe acllc,lhe veíiia a cogulla c6
velaria de Avh,femeíco Monge tanra preíTa , que Dom Pedro fe

no Mojleyro de Alcobaça , onde naó podia defviar ,& chcyo de te*

acabou fua vida em grande fan» mor lhe dizia que ao menos lhe

tidade, dcyxaffe tirar as armas,porque naõ

ficava bem o habito íobreel)as,en-

Rdcnoufe nefle mcyo tem- tao faria tudo quanto ordenaíTe de

po (comojàdeyxamos con- fua peííoa , ao qual reípondia o fan-

tado J a nova Otdem de Cavalla* loqueo Abbade de Alcobaça o li*

ria, na qual Dom Pedro quiz fer vraria daquclle pezo. E dcfappa*

Meftre , & cabeça dos mais , & af* recendo depois difto,tornou Dom
fim fícoulivre de lhe poderem tra« Pedro em fi taô cançado, & cuber-

"tar matérias de cafamento , fendo to de fuor, como fefah ira de algQ

obrigado em razaõ da vida , que grande trabalho ,& entendendo o
aceytàra,a guardar caftidade : & que a vifaó fignifícava , determi-

cómo neftc tempo fizeíTemos Ca- nou de tomar o habito de Ciíter,

valleyros da Ordem alguas entra- & acabar nel le fua vida , pois o Se-

das em terra de Mouros , elle co« nhor era fervido de o chamar a íi

' mo Mcftre , & Capitão dos mais

,

naquella vida : & renunciando to*

craemtodasellasoprimcyrOi &o das as dignidades , & honras da

que fahia com mais honra, 5c fama; terra aquelle que era irmaõ de
porém naô quiz o Senhor,que o tU Rey , Par de França, Meíire da no*

nha cfcolhido pira fi, que perdeíTc va Cavallaria, & cípelho do csfor-

ò premio de gloria,devido ao muy- ço de íua idade , fe foy ao Mcíley;

to que trabalhara na defenfaó da ro de Alcobaça , & vcítindo hum
Fé Catholica, nem que dcyxafle pobre habito de burel branco, co-

de acompanhar na vida aquclles

,

meçou a fcguir pobre, humilde,&

com quem goftàra da cerveja bcn- fugeyto a vontades alhcas , o ca-

ta por nofío Padre S.Bernardo; minho da perfeyção, Achoufc d-
&Vindo huma vez vi(n;oriofo, & Rey Dom AíFonfo feu irmaô prc*

com algús Mouros cativos ganha, fcnte ao cortar do cabcllo, & lan-
*dos cm certo recontro, fc lançou çar do habito de Dom Pedro, &
ádormirjiint0ahííaRibcyra,dc» aílim cUc, como os fcnhorcs. &

- 4"*»: grandes
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grandes do Rcyno,que fc alli acha- lho, por fcr homem grande de cor*
raó ;,naõ podiaó com lagrimas fal. po , & robuílo , & pouco acoílu«
lar palavra , vendo aquellc braço mado a jejuar j mas como trazia o
invencível , & aquclle animo in« peníamento íó cm combater a íi

canfavel , taõ outro do que antes mefmo ^ & quebrantar a rebelliaõ

era. Daquellc dia cm diante fctro. dacarne,detalmodoícacoílumou
cou Dom Pedro de modo , que fc ao rigor dos jcjuns,quc naõ comia
cntendco claramente fcr fuavoca« no dia mais que húavez,&eíTa taõ

ção de particulariílimo favor do pouco , que quafí naõ tomava gof-

Ceo; porque nas obras de humiU todaquillo que comia ;& tanto fe

dadeera taô prompto, & as fazia debilitou com cttes rigores, que
com tanto goítot que confundia, jà íeuroílonaõ parecia o que antes
& metia por dentro aos outros Re» era , nem tinha femclhança de ho«
ligiofos

i
era amiciflimo de pobre* meoi vivo j & nem com todo cftc

za, & em todas as coufas folgava rigor deyxava de fentiremaqueU
de a fe^uir , & experimentar cm Ics membros fracos, & debilitados

lua peíToa própria : tinha particu- hua ley da carne repugnante à do
lariífima devoção com a Virgem cípirito, para remédio da qual fc

noífa Senhora , & có o noíTo Padre atormentava com cilicies, & dici-

St Bernardo , & tanto fe influhia na plinas perpetuas de modo^ que lhe

contemplação dos Myftenos da acontecia canfaríc de derramar
Encarnação, que cm vendo a ima« langue, & enfraquecerem-lhe os
gcm do MeninoJESU , & da V ir* braços com a vehemcncia de íc dí-

gcm com elle nos braços, ou a Sau» ciplinar , primeyro que abrandaíTc

dação Angélica , fe cfquecia de tu* a força da tentação iibidinofa* £
do o mais, & como homem arre* como em vefpera da Annunciação

batado de feu fcntido, fc deyxava da Virgem Senhora noflfa, que vem
cOar embebido na contemplação aos vinte òc cinco de Março, de
do que via : & muytas vezes acon. que o Servo de Dcos era devotifli

-

tcceo, andando trabalhando nas mOjlhefobrevielTe huma terribel

obras do Mofteyro , ir ellc em cô* tentação , elíc fe foy à Igreja com
panhia de outros Religiofos a tra« licença do Prelado , &: proílrado

balhar,&ajudaros Pedreyros ; 5c diante do Altar da Virgem , com
paííando carregado compaos, & grande copia de lagrimas lhe to*

pedras,& outras coufas ícmelhan- meçou a pedir foccorro a íeutra>

tes por diante de húa imagem de balho: 6c como duraíTc na oração,

noífa Senhora , que eílava em hum & pranto boa parte da noy te,atflii!

clauftro, deyxarfe eftar quedo, cflocomador que fcntia , adorme-
enlevado na viita daquella imagem, ceo aíTiin lançado de bruços como
cujO original trazia cículpidoden* eílava diante do Altar: Ôc dahi a

cro no coração. Dormia muypou- pouco lhe parecia deícerfc a ima*

CO,& fempre depois de ter gaitado gem da Virgem Senhora noífa do
muy to tempo em contemplação, Altar, &chegaríc a elle, dizendo
quando (e tangia às Matinas, jà que fenaõ afíligiífe, porque datii

tinha refado muytas devoçoens em diante naõ fentiria a tentação,

particulares , 5c naõ íe fahia nunca que tanto o ator ncntàra ôc fazen-

do Coro aré fer acabada a Miífa dolheoíiaaldaCruzfobre ascof.

Conventual : na abílincncia era tas , fe tornava a feu primeyro lu-

maravilhofo, dado que lhe cuílaíTe gar. Acordou o íanto Varaò do
no principio grandiílimo traba; íono cem o fmo que fc tangeo às

Ggg Man*
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Matinas, & dahi em diante (c cio perpetuo , nos quaes fe naõ era

achou livre da tentação de rrodo i no Coro cantando , ou no Capitu •

que nunca mais íoy molcftado lo dizendo fua culpa, nunca abrio

delia ^ nem lhe deu inquietação ai- boccapara fallar palavra algua:&

guma. Nunca quiz tomar Ordens o mais notável deite caio íoy , que

facras>naôporíerConverfo, co« vindo neíle mcyo tempo clRey

HK) alguns imaginaó , mas por fe Dom AíFonfo fcu irmaó para o
achar indigno de adminiftrar Sa- ver, & lhe fallar , como tinha cm
cramentos. Porém o que naõ fazia coftumc, & fabendo por relação

de íi melmo^reccbia ordinariamétc do Abbade a penitencia , a que fc

de mãos alheas, que era o divmifíi- condenara , naô coníentio a quc-

mo Sacramento da Eucariftia, para braíTe por fcurefpeyto , mas con-

o qual purificava fua alma com la- tcntoufe deo ver no Coro; & paf

.

grimas , & penitencia,& com dcy- fando Dom Pedro por diante dei»

xar de comer o dia antes, que ore» Reyíeuirmaõj ao tempo que fe

cebcíTe : & aquclle em que có muii

•

recol hia para o dormjtorio,lhc naõ

gava^fenaõíahiada Igreja;, fenaõ fez mais ccremonia , que abayxar

depois de acabada a vcfpera. Al- âcabeçi. Com cftas,& outras vir-

gGas vezes o vinha viíicar elRcy tudes femclhanrcs viveo Dom Pe-

íeuirmaõ, comoqualcllegoílava dro na Ordem alguns annos, ainda

fnuyto de praticar, aífim pelo na- que naó fora imuy tos , fe he vcr«

tural amor, que lhe tinha, como dadeyra húa breve relação de fua

pelas fantas palavras, com que o vida, que cftà cm ALobaça , pois

animava a íeguir o caminho da afiirma que faleceo no anno do
perfcyçâo , que íc com boa con- NacimentodenoíTo Salradorjefu

iGiéncia pudera renunciar o Rey* Chrifto de mil & cento& feflenta

no, êc meterfe em Religião , fem & cinco: & fendo cUe Mcftre de
duvida lhe fitcvi companhia , & Cavallariade Avis no anno de mil
fè naõ apartara nunca dclle , £t & cento £c feifenta 5c dous , con.

outras coufas, de que Dom Pedro tando alguns mezes que o foy,

tomava motivo para aproveytar ainda naô ficaò três annosinteyros

ftiuyto mais na virtude. Hua vez de hábito , por onde me parece

o veyo viíitar Lourenço Viegas

,

mais vcrofimel ícrcrro de conta,éc

filho mais velho de Egas Monis

,

haver de dizer fctenta & cinco, &
quenotcmpo de fuás Cavallarias naõ feíTcnta: mas como iíto faõ

foramuyto feu privado, ò: oacõ- conjei^uras minhas, naõ ha para

panhàra cm alguas delias , & como que me deter muyto nellas , baila

no difcurfo da pratica cfpirirual íaber que em poucos annos deu
vicfliemii meter de volta algúas pa- fim a grandes obras de perfcyçâo,

lavras de còuías paífadas naguer^ & fepoz no cume da que fcpòde

ra > & outras deíle toque , íentio» alcançar na terra : Òc cheyo de boas

fc ofanto Varaó taó laítimado na obras foy o Senhor fervido de o
confciencia > depois do hofpede chamar para ú de húa enfermida*

partido ,& o fervor tao diminui* dc,queolcvou brevemente, & fen-

do, que quafi fe naõ conhecia a íi tindo-fe clle chegado ao fim da vi-

próprio: & difcorrcndo comfigo da, mandou chamar a elRey ícu

na cauía dcfle mal ,& naõ achando irmaõ , 5c com palavras de grande

outra mais que as ociofidades,que fentimtnro fe defpedio de!Íc,dí-

praticara, íccódcnou com licença zcndolhc que de todo o diícurío

do Abbade a ietc mezes de filen* da vida naô tinha para fi que vi-

vera
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vera mais, que aqucUes poucos fragrância foberána,& corrcfpon-
dias que dera a Deos como dizimo dence ao mais diícurfo de fua \U
de toda a outra vida que perdera: da> & gloria , para onde fe pania
&rogãdlolhequc tivcffe pormuy- aquclla vcnturoía a!ma. Sepulta-

to fua aquclla cafa , & a ennobre. raó-no no Clauftro do Moíieyro
ceíTe com does temporaes , pois antigo cm lugar finalado, ondeef.

todos cllcs fe lhe haviaô de pagar tcve muytos annos , atè qlic no dô
no Ceo com outros de eterna du. Chriílo de mil & duzentos & no-
ra. Depois difto fcntido jà perto venta & ttt%, &naErade Cefardc
o fim de fua vida , tomou com (in* mil & duzentos 5c trinta £c hum o
guiar devoção todos os Sacramcn- trcshdou Dom Domingos Abba-
tos da íanta Madre Igreja ,& def- de de Alcobaça para a Capella môií

pedindo-fe de todos os Relígio» da Igreja , onde jaz em hua fcpul-

fos , deu a alma a feu Creador em tura rafa à parte do Evangelho
nove de Mavo , deyxando ao tem- com hum letrcyro , que contem o
po quecfpirou a cafa chea de hQa fcguintc.

Hk reqmefcit Dominus Petrus Al^honfus AlcohatiaMo-

nachus frater Dni Alfhonfi illuft > primi Regis PortugaU

lia» cujíis lahorey& induftriâ locusifte Ciflenienfi Ordtni

Didellcet huic loco de Alcòbatia fuit datusin Era ii8y.

quo anno cepit Rex Alphon/us Primus Portugallia San^

tarenam. Q^uem Dnm Petrrnn Mphonjide CUuftro AU
cobatia uht prtus fueratfefultm y indiâ J. foannisBap^

itfi^ Era 133 1. Dominas Domimcm Abbas tranflulit

ad hunc locum*

Quer dizer aqui defcança D. Pe«

dro AíFonfo , Monge dcAlcoba- CAPITULO XVIII.
ça , irmaô do illuftre Rcy Dom
AíFonfo o Primeyro de Portugal, Da Ordem de CâVâllaria^í[ue çha*.

por cujo trabalho,& induftriâ efta màrao da AU , ou Afa afundada

terra foy dada à Ordem de Cifter, por elRey Dom Affonfo Henri-

&a eftcMofteyro de Alcobaça na quesdehayxo da Reformação de

Era de Ceíar de mil & cento & Cifter t& vtJitaçÃo do Ablaáe de

vmte cinco ; no qual anno elRcy Alcobaça*

Dom AíFonfo o Primeiro de Por-

tugal ganhou Santarém , o qual "ITX Em fey que pircccrà taõ no-

Dom Pedro AíFonfo mandou traf- JJ vacftaantigualhaaos Lcyto*

ladardoClaul^rojOndeprimeyro re*», como a mim mo parcceo quâ*

cftiverafcpultado, paraeíte lugar dodcy com ella , porque em nc«

o Abbade Dom Domingos em dia nhum Author achcy nunca memo*
de S. Joaõ Baptiíta^na Era de Cefar ria della> fe naõ em huns pergami •

de mil de trezentos £c trinta 5c hú* nhos, onde eftà a fundação defta

Ncfta fepultura pois jaz enterra* Cavaílaria , ôc inftitutos que guar-

do aquellc fanto corpo , & o efpi- davaó os Cavalleyros , que a pro»

rito gozando da eterna Bemavcn- feífavaõ , para o que hc de íabec

turança, que adquirio vivendo que reynando em Portugal o mag-

ncllc. nanimoKcy Dom AíFoníoHenri.

Ggg ij qucfij
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ques> & ícndo jà de tanta idade ^ ciodcarrayal perto da Villà^ mas

que os annos Ihã naòdavaõ lugar cm tanta dillancia^ que houvcíTc

a inquietar oí» Mouros domodo

,

campo baftantc para fc dar batalha,

que coíiumava cm lua mocidade; & formar os cfquadrõcs muyto a

Albaraque Rcy de Sevilha , tendo gofto. Com fmgular ordem , &
para fi que lhe moftrava o tempo brevidade poz Lourenço Viegas

conjunção , para fc vingar dos da* cm obra a vontade deiRcy>& cooi

nos, que tinha recebidos em fuás cento & noventa de cavalIo>& mil

terras por maó dcigcntc Portu- & oytocentos infantes, os mais

gueza , ajuntou hú podcrolo cxcr- delles bcfíeyros , fahio cm bufca

cito de Mouros Andaluzes , & dos Mouros , deyxando recado a

Africanos , com que veyo mctcn- fcu irmaõ Mem Monis,Capitão da

do a ferro > & fogo as terras de guarda dclRcy , que o foccorrcíTe

Alentejo , & quanto achava pelos com hú Terço de gente de cavalio,

campos fcm perdoar a homens, feo viíTc metido em pcrijeo,&cUc

nem a brutos , nem deyxar cm pé com os feuscfteve cm fiiUda de-

arvores fruditeras , que naô pro- trás de huns oUvaes aguardando

vaílem o rigor de fua indi^^naçáo. que chcgaíTc a vanj>uarda dos ini*

Chcgàraõ citas novas a Santarém, niigos, em que ferio com tanto im*

onde elRey cftava , & cuydando peto, que baftou aos por emdcí»
que os inimigos teyto o dano pof- barato , cuydando íercm os noíTos

fivel fc tornariaó a fuás tcrras,-má- mais do que erao na verdade. Tal

dou com toda a brevidade pòr lua foy a revolta entre os Mouros , Òc

gente em ordem para foccorrer tamanho o temor, que cobrarão

,

feus pOvoSj & naô deyxar liberda- cuydando fer elRcy Dom Aftbnfo

de aos Mouros, para faacrem mais fobrc ellcs , que quaíi fc puzcraó

dano ; mas deite propofito o def

•

em desbarato,& íc foraó , mas os

viou outra nova diffcrente , trazi- noííos adquirirão facilmente huma
da pela gente que vinha fugindo famofa vitoria. !Vlas advertindo

dos campos , attonita do cxccíTi- clRey de Sevilha no pouco numc«
vo numero de Barbaros,que os vi- ro de gente , quí lhe vinha íeguin-

nhaò cncubrindo ,& marchando a do os Icus, fazcndo-fe adiante , &
paíTo largo na volta de Santarém, atTrontando-os com palavras , os
com peníamento de tomarem dcn. conítrangco a darem volta fobrc os
tro elRey Dom Affonfo defaperce- noíTos , 6c foy o numero dos Bar •

bidode gente de guerra, &manti- bares tanto, que Lourenço Viegas

mentos , & o conítrangerem de fc fc foy retirando cm gentil concer-

dar a partido , ou o vencerem com to , levando ícmpre o roíto virado

força de armas. Naõpodeoani. aos inimigos^& dando, &rcccbcn-

mcfo Rcycncubrir no roftoamà' do lançadas fc rccoheo p:;lo mcyo
goa dcftc negocio , vendo que feus do cíquadraõ da Infantaria, que fe

inimigos o eftimavaó taô pouco, abrio para eftc cífcyto.- ôc depois

quclhcbaftaíTc o animo ao cercar de íercm os genetes paíTados.fe tor-

no coração de fcu Rcyno, & con- nou a cerrar , Ôc dcfcarregou hua

vcrtcndk>fe efta mágoa cm cólera, nuvem de fcttas fobrc os tMouros,

mandou a Lourenço Viegas, filho eom que os tez ter ao largo,&dey»

de fcu Ayo Egas Monis , que com xar de feguiros de cavallo. Vendo
a mais gêtc de cavalio, que pudcíTc clRcy Albaraque parar a fua v&w»

ajuntar, fahiíTc dos muros de San^ guarda, & moftraríe temcrofa de

tarem, & naó dcyxaíle tomar o íi» taó pequeno numero de gente , fe-

rindo
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rindo das cfporas ao cavallo , fc te , & algumas bandcjrras

, que os
foy por entre os primcyros,&apcN Chriftãos lhe arrancarão dos luga-

tou com tal ímpeto os noíTos , qae responde eftavaõ arvoradas , & as

Lourenço Viegas por naô receber mctèraõ dentro na Villa em final

algúa defgraça tangeo a recolher, de venturofo fucccíTo : mas todas

&fefoy chegando para os muros cftas perdas eraõ pequenas com-
da Villa» fcm perder hum 16 folda- paradas com o grande numero de
do dosícus , & dcyxandomuytos gente, que o Mouro trazia comfi«

contraries fcm vida , & levando go. Em grande duvida eftava cl-;

vinre &: deus cativos. Ao tempo Rey Dom Aífonfo fem faber tomac
que encrava jà em Santarem,achou pê no que fizeíTe , porque a condi»;

feu irmaõ Dom Mcndo^quc vinha ção ,& animo valerofo naõ confcn*

cm feu foccorro com hum gentil tiaò verfe cercado entre Mouros,
efquadraõ de homens armados^taõ & apouca gente de guerra^ que
apontados , & bem guarnecidos > tinha comfigo , naô era baílante

que Lourenço Viegas naô quiz para dar batalha aos Mouros era

perderogofto de dar outra vez cô campo aberto: 5ccomo feu pcnfa-

clles virta ao campo contrario, & mento vaciUaíTc em vários cuyda-
pondo-os em ordem fera dos mu« dos, lhe chegou húa nova , q o fe^

ros com os feus , efteve até horas refol ver em hum parecer mais ani-

de Sol poHo aguardâ^ndo a que os moio , que guiado por boa ordcm^
Mouros íahisTcm a efcaramuçar ;& & indultria de guerra : porque o
quando vio que nenhum íahia,nem aviíáraô que vinha elRey de Leaõ
occupavaõ o campo, que ciRey feu genro com hum podcrofo excr-

mandara guardar para quando qui' citocaminhando a grandes jorna>

zeíle dar batalha, fe recolheo para das na volta de Sanearem ,& cuy^
dentro dos muros, onde elRey D» dando ellc que viria ajuntarfc com
Aífonfo lhe louvou o animo, & os Mouros para fc vingar de lhe

acordo com que governara as cou- clle naó ter comprido a palavra, cõ
fasdaquelle dia , encomendando* quefe obrigara de ir a fuás Cor*
lhe q cm todos os mais fizeíTe offi» tcs, & lhe reconhecer vaíFallagem,

cio de Meílre de Campo General , querendo antes pelejar com cada

pois ellc por íua idade , & por naõ hum deites campos de per H , que
cavalgar em cavallo , depois que com ambos juntos, aífentou dedac
cm Badajòs foy preío cmmaõdeL batalha a clRcy de Sevilha cem
Rey de Leaô feu genro,por naó ter cífa gente que tinha antes dos
caufadelhecomprirhumjuramen* Leonezes fc unirem com el le :& o
to , que fizera de ir a fuás Cortes Mouro , que fufpeytava vir elRey
tanto que íe pudeíTe pòr a cavallo, de Leaõ em favor dos Portuguc.
naõ era capaz de fazer por fio que zes,fabendoqueelRey D.Affonfo
nas outras batalhas coftumava. determinava darlhe batalha , o fef»

Aflentou o Bárbaro feu campo cõ* tejoumuyto,têdoporcoufa infal»

tra a parte Occidental da Villa, livel alcançar vitoria delle. Anoy-
onde fez grande dano cm olivacs, te antes da vitoria mandou ciRey
vinhas, & outras arvores defru* preparar as coufas tocantes ao que
to, q mandou cortar, para aíTeniar efperava ,& ellc recolhido cm hum
o array ai , & fe livrar das filiadas , Oratório, em que tinha a imagem
ainda que naõ pode evitar húa, que do Arcanjo S. Miguel , encomen-
de noyte lhe armàraõ os noíToSíCm dou com infinitas lagrimas ao Se-

que pt rdco boa quantidade de gcn; nhor o fucccíTo daquella batalha

,

Gggiij do
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do que perdia a confcrvação, ou yor dano, fe ciRcy Dom AíFonfo

deíkuição total de feu Rcyno, to* naò fobrcvicra com a retaguarda

,

mando por particular advogado cmquceftavaagcntcPortugueza:

na cmprcza ao próprio S. Miguel, &tal foy afuriadosencontros,&

& ofcu Anjo da guarda. No dia amonltruofidadc dos golpes com
fcguintc depois de ter ouvido Mif- a preíTa das mortes, & fendas, que

fa,& tomado o Divino Sacramen- naò havia quem conheccíTc a que

todaEucariftia, ao fomdcgrande parte inclmaííe a vitoria: antes

cftrondo de tambores , & trombe» carregando hum tropel de Mouros
tas mandou clRey abrir de parem íbbrchúeíquadraõ cerrado , onde
par as portas da Vilia, & fahir vinha o pendão ddRey D. Aflon-

Lourenço Viegas com a vanguar* ío, matàraôoqueolevava , & fal-

da , a poz o qual foy logo D. Mem tou pouco para o ganharem » fe naô

Moniz com o corpo do exercito, acodira alli a força dosCavalley.

ficando o magnânimo Rey Dom ros ds fua guarda, & o propno
Aífoníona4*ctaguarda acompanha- Rey , que efquecido de íua idade

do de toda a Cavallaria , & nobre» faltou fora do carro , em que hia ,

za de Portugal, Hia clRey em hu pofto a pé, & começou a fazer taes

carro tirado de dous cavallos , ar* extremos em armas , que fe pude-

mado de todas as armas , & taõ raeffe dia contar peioma is glorio«

confiado , & alegre no rofto , que fo de todos os que viveO; & vcílio

a todos enchia de confiança , pro- armas. Quando os feus o viraõ a

mettEdo aquellas veneráveis cans pé , & metido cm tal perigo , dcy-

húa vitoria igual ao que fe lhe de- xando todos os cavallos , fizerao

via. Os Bárbaros vendo oconcer- tal eítrago nos Mouros , que co-

to,& animo dos noíTos , lhes fahi- nhecidamentc começarão a enfra,

raõ ao encontro , & ajuntando-fe quecer , & a vokar as coftaSj prin-

as vanguardas ambas, começarão cipalmcnte pela parte onde clRey

híja das tcmeroías batalhas, que fe pdcjava
,
porque apparecía junto

viraõemHeípanha: porqueosini- dcllehumbraçocomhumaelpada,
migos confiados noexccflivo nu» donde todos fugiaô como de rayo

mero , que traziaô de gente, & os do Ceo , porque tal parecia fua cf-

noíTos no esforço que lhes impor- pada , fem fabcrem quem a movia «

tava moftrar para vencer tantos, que fazia nclles mayor ertrago , ^
fendo taõ poucos, punhaò o nego- naõ ío elles, mas o propno Rey
cio cm grande duvida ;& vendo os Dom AíFonfo via andar junto defi

Bárbaros (ua gente quaíí desbara- aquelle braço , no remate do qual

tada pelos noífbs, metèraõ outro para onde íe ajunta com o corpo,
cfquadraô de foccorro , contra o ihc parecia ter azada feyção , que
qual abalou Dom Mendo com o comummente apincaõ aos Anjos:
groíTo do exercito, & fez taõ ven. & entendendo íer a.]uellc o feu

turofa impreflaô nelles , que coa. Anjo da guar la , ou o Arcanjo Saô

veyoaelRey de Sevilha lançar de Mi^j^ucl, cujo favor invocara na-

todo o dado , & aventurar fua pef* queíla batalha , fe animou grande-

foa a perigo :& como foíTe muy cf« mcncc :& metido entre os Mouros
forçado,& bomCapitaô,& a gcn- acabou de ficar conhecidamente

ic,cQm que entrouja melhor de feu fcnhordocampo,onde elRey Al-

campo , deu aos noíTos terribel baraquedeyxou a mais, & melhor
oppreHaó , & quafi os começou a de íua gente junto com os thefou-

4iirraQ£ar do campo , d( fizera ma» ros , 5c riquezas de ícu Rey no , &
L>a ^ ..

"

deyxàra
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deyxàra também a vida, ícnaófu-
^

.

gira do cooibate , vendo jà tudo ;..•:

perdido, &fefcnaôfalvàr a a unha CAPITULO XIX.
de cavallo. Rccolhco cl Rcy o cara»

pi, tm que achou riquiffimos dcf» Do modo que elRey teve em injtituir

pojos q rcpartio entre os fcus com a Ordem de Cavallarta da Ala :

mao libcraliífima^qucrcndo-os ter dos injliíutosy &obrigaçoens dos

contentes para a batalha , que ef- CavaUeyros delia.

pcrava cedo dí.r a ícu genro clRcy

de Lcaó : mas clie , que fc naô aba- A Gabada abatalha , & dcfpc-

làra de íuas terras fe naõ para o jf^ dida com grandes mercês a

(ocorrer, fabendo o íucceílo da gente de guerra, te íoyclRey Dom
batalha, lhe mandou os parabéns AíTonío Henriques com os gran»

delia, dizendo que, pois Dsos lha dcs de fua Corte ao Mofteyro de
dera fem importar fcu foccorro

,

Alcobaça , & defde o memorial on-

naô queria paííar diante, mas dealgutempo promettéra a DeoS|

dalli viíTe o que queria delle , por- & a noíTo Padre Saò Bernardo as

que em tudo folgaria de o foccor* terras^quc hoje faó dos Coutos^do
rercom fua gente , & pcíToa- Quã- qual fe defcobre o Moílcyro , foy

do clRey Dom Affonío foubc o apé , & defcarapuçado até chegar

intento, com que o Leonês vinha, ao Convento , dando era todo eíte

aièm das grandes merces^quc fez efpaço de caminho 9 que paffa jde

aos Enibayxadores, lhe mandou Icgoa, muytas cfmolas a pobres,

aellehum grande prefente de ca- quelheyinliaõ ao encontro, tendo
vallos , &cativos,& a tenda dei- tudoem pouco quando fe lembra*

Rey Albaraque , que era riquiffi- va da (inalada mcrcc , que Deos lhe

ma , & de obra maravilhoía , pe- fizera cm lhe conceder vitoria taõ

dindolhe que íe ferviíTe delle em milagrofa. Chegado à porta à%
tudo, como de amigo, porque cm Igreja , onde o cílava cíperando

todas as occafioens o acharia tal. Dom Martinho Abbade , que en.

Acabadas ascoufas daguefra com taó era de Alcobaça, com todo o
profpero iucceíTo , determinou mais Convento , íe poz o devoto

tiRey gratificar a Deos , & ao Rey de joelhos, ôtbeyjando ater*

Arcanjo S. Miguel , & Anjo da fua ra três vezes, fc foy aié a Capclla

guarda o favor, & mercê, que lhe mòr ajudando a cantar o Cântico
íizeraõ no foccorro viíivel da ba« glorioío Te Dettm laudamus, Alli

talha, & além demuytasefmolas efteve elRey todo hum mcz em
de dmhcyro , Sf peças de ouro ,& companhia dos Monges , íem que-

prata,quc deu para ornamentos de rer tratar em algum outro nego-

Igrejas ,& obras pias , quiz iníti- cio , mais que louvar ao Senhor,Sc

tuir húa Ordem em honra do Anjo darlhe graças pela eflranha mercê,

CuOodio, ôc de Saó Miguel, na que delle recebera , & confuítar

qual entraíTem todos aquelles, que como Abbade o modo , que teria

o acompanharão no recuperar do cm inílituir a Ordem de Cavalla-

pcndaõ , & outros Cavalleyros de ria que deíejí.va : & no fim de muy-
conta : & aíTim a inítituhio na fór- tos pareceres vieraõ ambos a con-

ma que logo veremos. cluir que naõ foíle como a do
Templo, & Avis , cujos profeíTo»

res naô podia6 cafar , & viviaô em
lugar /inaUdo ^ mas que a orde-

naíTem



naíícm a modo de Irmandade ^ cm multitttdine militum taliter^qmd om^
quccntraíTcmaquelie», queclRcy nes términos Regni met cooferiebant

í^UizeíTc, & amcreceffcn) por leu Jua multitudine ^ ^ ca.fiya metai/it

valor^, & que nas couías tcmporaes juxta o^fidum 3 in quo ego cum parva

reconhcceíTem ao próprio Rcy por mantt meorum eram inclu/us expeêíãs

cabeça ,& nas eípirituaes aos Ab- aliquorum ad^entum-^ fed aCceffít nun^

bodes de Alcobaça , que íoíícm tius referens adventa(Je lonlobrinum

pelo tempo adiante. Tevé-íc ref- menm Kegem legwnis , & (jnia erat

pcytoneítemodode inftituir a fc- internes fuf^icio^timui iUum^credens

rcm muytos daquellcs , que fer- quod veniret m auxtlium tnimicortim

viaõa elKey naquelleconfliólOjCa» meorum 1 propter quod corifi-ttui exire

fados > aos quaeSTíaõ era licito fa- inbeUum contra. Aíbarch^ antequam

íscr divorcio com fuás mulheres veniret ^ &> q/ifi in cra^mum pr<epa*

pórcntrarnaCavallaria: nem era raregentem meam^ & ego in orai tone

jufto deyxallos íÔra delia , lendo roga^i^ngehmmeum , quem Deus

ellcs as principaes peíToas, a quem per /uam mijericordUm dedit mthi in

a honra íe devia. O modo deita focium^&' cfiodem ,^ Be^ittu»»^r'

inílltuiçio, & as IcySj que haviaó changelum Michaelem
,
quòi leniret

de guardar os Cavalkyros da Ala , m mcumauxilium ,& eriperet me de

craó asfcguintcs trasladadas ficU mann inimicorum meorum y quod qui-

mente do lugar, ondcas achey , & dem acadit ; C?^ cum in beilo fignum
fcconíervaõ ao prcfcnteem Alço* meum ejjet captum ab inimids méis,

baça* ego defúti de curru^ut liberarem illudy

In Dei nomine , Sàn6li Michaelis 0~ <:um in prejjura pedibus pugnarem,

»Archangeliy&*SanBi\y4ngeli Cufio» mirãbile vifu evenitjuxta me pecca*

dis» (iuéniam quidem decet beneficia torem brachium pignmtis , if adju»

Omnipotentis Dei debitis compenfare i/antis me , armdtus 3 quidem , fecun»

obfequiis , idcirco ego ^AÍphònjus Dei dum ijifum meu ,0*fummitatem ejus

gratiâ Portugallenfium Hex, i/oíens , c<}operiehatalá tanquam ^ngeli, cor»

ts^ défidèrans Di^vinumfavorempro pm autent non videbami ncc aliquis

meãpàriitaterecògnofcere , G^utpof- 'vidit , qua.nquam multi Maurofum

teri mei recordentur mirabúium juo' m-mum vidtjjent , (icut vojtea. dixe-

rum y^erqUíB Regnum nofirum fiabii- runt captiii. Cum ego manam ijidi in*

livit in terra , de coníiUo , & matura t^a me c^nfor tatus infilii in hofles , Ú^

deíiberatione bonorttm Virorum) quos ecce cadehant k iatere meo miííe ^ O*

Dominus elegit fibi Martini sl^. ^b» decemmtííia k dextris mets. Vuínus

batis »y4lcobatÍ£ , Ratiuíphi inDi'VÍnis autem ad menuV.i<m appropinquabat,

titeris Magiflrif & plurimorum Mc f^icius efi inimicus meus^ Z^coilegi'

nachorum ejufdem cosnobii
,
qm adfue- mus (polia eorur»

5& vidim<.(s profira •

runt,n€€ non ó" nofirce Curiée Meóio^ tam in campis Santurente manti mag'

rum infiituimus quandam Fraternita- nam , qu<e perfecuta fuerat nos , O?*

tem Militum in laudem , Ú^ honorem canta vimus laudem Deo nofiro , quo*

Domini nfjflri Jefu ChYÍjiii(P* beâtiffi* niam bónus, quontam tp* imCternum

m<e Virgims Mari* Matris ejus , fpe* mijericordia e^us» Pofiea antem dum
cialiter vero jub tnvocatione San^ii We pararem adbellandum cum Rege

Michaelis uírchangeii, C^ *Angeíi mei Lcgionis
, fci vi illum ventile in adjw

Cufi&dis, Ratio vero y curfic inflitua» torium mihi , etiam reddere in pace , de

tur Socíetas ifta , h^c efi* Dum ego quoLatus, O* gaudens^Veni ut lauda*

efjem in S^tarena^ venit contra me rem ^nm Jejum Chrifium ad Mo*
^íbanh Rex Sibilli^ ehm ingenti nafierium »^lcobaíÍ£ > in quo fui per

: dieS



*DA C'ii%03s(JCA TtE ClSTE% 6^
dies mginta três ferviens €Í,& cogi^ 9 Milites hujus Societatispofi pri*

tans de Regno Dei ,& ne oblivi/ca • mum matrimonium}fihabueyint fUios^
tur adjutorium San6ii Michaelis y O* 'veL filium h<£redem) mu tranfibunt ad

wdnge li mei^ de conflitofupradióíoriífn fecundas nuptias pofi obttnm prim<e

decre vifacere unum Ordinem
,
ó" SO' uxoris y Jed "Vivent in continental,

cietatemMiíiíum^íimdeferant fupra IO In fcutis in bello habehunt

cçr^^Um pttrpuream yin/ígnitam au» u^Um abf^ue alio infigni^^^ in pace

ro , O*jmgore ,ficut 'Vijum fmt oculis non ibttntjine illa.

meisfuipe ilíam , (^uam i/ideram in Ii Er^nt Equiteshujns Fraíernu

prcclío, Conditiones autem
,
quas dem tatis mites humilibus ^ duri fuperbis p

bentferi are Milites hujus Sêcietatis, muíteribus pr^cipuè nobilibus y vir*

C^Jurare dum acceperint ^lam , h^c ginibus » d^ viduis duxiliatDreSyin em >

junt» nibus Fidei defenfores , hofiium im*

1 Nnllus qui nobiiis de Palatio , pugnai oreS) &* fuperioribus obedientes,

0* Curta no/Ira nonfuerit , non defe* 11 Ertt numerus Militum juxta
ratudlamj nec admittatur ad SecietU'^ Voíuntatem Regis , &* quem elegerit

tem nojlram» mittet ad ^bbatem ^Icebati^gj^ tpfe

2 Omnes^qui iaconjiiSiufugna» dahit ei ^lam ^ O* cappam candiàam

verunt , ut eriperent figntim menm » cum fna benediéfione ^ O* accipieí ab

erunt admí/Jí ad Societatem y O" de* eojuramentuminforma confneta 2 0»

ferent %Alam, leget et iftas Ordwationes ^Ó* alias fui

3 llley qui admittitur ad Socie* Ordinis ^ CíT* defcribet nomen ejus in

tàtem , erit tn preito juXta Regem % códice,

W juxta ejus fignumt<S^ nuílus pote* Et quia htc efl mea z/oluntas , O*
rit iUud deferre,nifi portavertt f/álam* 'VoU msmorare pofieris méis benefi*

4. líley cui datur^Aía ,jurabit tn cium Dnt y O* Sanôli MichaeiiSf conf-

manibus ^hbatis ,Alcobati<6 fidelita» titui ego Rex ^(phonfus hanc Mili'

tem Deo^ Romano Pontificty 0* Regi tiam in Coenobio AUobatii^ , Erà

informa [olita ,(^ nullus dabitugiam M,CC. V»

frxter ^bhas ,Alcobatide» A fubftancia dcíla fundação cm
5 Miles hujus Militiícrecitetquo» PortUgUCZCOntèm ofcgUintC.

tidie numerum Orationum^ quas fo* EmtlOmc dc Dcos , do Arcanjo

lent reàtare Converft Ordints Ctfter; S. Miguel , & do Anjo CuftodiO,

cienfís , five in p^ce y five in bello. porque hc coufa dccentc recompc •

ò Cum ali({uii recipit Ordinem » far com fcrviços as merccs do Om-
dabitquinquagintafalidas adreparan nipotcntC Deos, Portanto CU D*
dum altare Sanai Michaelis, qui efl Affonfo, pela graça dc Dcos Rcy
tn Ecclefia ^Uobattce. dos Portuguezcs , querendo , &

7 Omnes fratres hujus Militict defcjando rcconhcccr O favot Di*

ibuntad^AUobAtiamin^vigiiia Sanai vino, conforme minha pouquida-

Michaelis , O' audtent horas 'Vefperti- dc,& para quc meus defccndentcs

nas , matutinas , &* Mif^am , Cí^ reci- fe lembrem de fuas maravilhas^pot

pient Communionem de manu ^bbatis mcyo das quacs cftabclecco noíTo

induti tnctppts albis adformam Con- Rcyno na rcrra, dc confelho , ôc

verforum» madura deliberação dos bons Va-

8 ^bbas u^lcobatidí habelníjurif- rocns , que o Senhor cícolheo para

ditíionem fuper Milites , & poterit íi,convém a faber, Martinho Ab«
ilUs excÕmunicare Jt male "vlxerint

,

badcdc Alcobaça, òcRanulfoMef.

dT* cumpellere ut relinquant concubi^ tre nas Divinas letras , & outros

nasfú^pej/ímami/ivendam^ muytos Rcli^iofos do próprio

Moíicy:



Mofteyro, que fc achàraô prefen- que o governava naó vi , nem ou^

les , & ourros governadores de tra pcífoa algua , poílo que muy-
noflòconfclho, inílituimos huma tos Mouros vilTcm a maô , como
certa Irmandade de Cavallcyros depois de cativos contarão alguns

cm louvor , & honra de noíío Sc* delles. Vendo cu a maô, esforçado

nhor Jefu Chrifto , & da Virgem dentro em mim , arremeti aos ini •

Santa Maria lua Mãy , £c em eípe- migos , & eis que cahiaõ à minha

ciai debayxo da invocação do Ar- ilharga mil , & dez mil à minha

canjo S. Miguel > & do meu Anjo maò dircyta , fem me tocar a mim
da Guarda : & a razaõ de inítituir nem hum íó golpe. Ficou meu ad«

cita companhia , hea fcgumte. Ef- vcrfario vencido , ?k nôs go2àmos
tando cu em Santarém , Vcyo con- de fcus deipojos,& vimos proíira •

tra mim Albarach, Rcy de Sevi- da nos campos de Santarém aquel-

lha, com taõ grande copia de foi- la ma5 valerofa^que tanto nos per-

dados
,
que cubriaõ com fua mui

.

feguira ,& cantamos louvor a noíTo

tidaó as terras de meu Reyno , Ôt Deos, & Senhor por fua bondade,

aíFcntou fcu arrayal junto daViila & por fua eterna mi fericordia. De-
onde eu eftava encerrado cóalgús pois diíto preparandome cu para

poucos dos meus^ efperando no- dar batalha a elRcydeLeaó, f ube
vo foccorro ; no qual tempo me como viera em meu foccorro , Ôc

chegou humcorreyo com novas, fe tornava em paz, dasquaes no-

que elRey de Lcaó meu fobrinho vas alegre , & gozofo me vim ao

entrava em meu Reyno, & porque Mollcyro de Alcobaça a dar lou-

entre nòs havia fufpeytas de ag- voresa meu Senhor Jefu Chrifto>

gravo, tcmimedcUe, crendo que no qual Mofteyro eftive trinta ôi

vinha em favor de meus cótrarios: tresdiasíctvíndo a Dcos, & me*
pelo qual rcfpeyto detcrminey de ditandonascoufasdaBemaventu*
dar baralha a elRey Albarach, antes rança: âd porque fe naô ponha cm
que clle chegaííe , & mandcy prc cfquecimenco o foccorro de S.Mi*

vcnir gente , & polia em ordem guel,& do meu Anjo , deconíelho

para o dia íeguincc : & eu poíío dos fobrediros detcrminey dcfa»

cm oração, roguey aomcn Anjo, zer híía Ordem, & companhia dtí

o qual Deos por fua mifericordia foldados ,que traga5 íobre o pey-

mc deu por defenfor, & compa- to húa aza de cor encarnada, ef-

nhcyro , & ao Bemavcnturado Ar* maltada com perfil de ouro , aflim

canjo S. Miguel, que vicíTcm em como fe figurou à minha vifta fer

meu íoccorro, & melivraífem da aquelle,quevinabatalha. As con-

maõ de meus inimigos , como na diçocns que haõ de guardar os Ca*
verdade acontecco

;
porque como vallcyros defta companhia , & o

na guerra foíTe o meu guiaô quafi que haõ de jurar quando recebc-

ganhadode meus inimigos, cu f:4l- rem a Afa, heofeguintc,

tey do carro em que hia para o de- I Aquelle que naó for Fidal-

fender ;& como nefte aperto pele* go de noífa caía,& Corte, naô po»

jaíreapê,(coufadigna deadinira- dera trazer a Aia, nem fcradmitti-

ção ) eis que vi junto de mim pcc- do à noíTa Cavallaria.

cador hum braço que pelejava ,& 2 Todos aquelles, que peleja»

me favorecia,o qual (fcgudo meus raõ na batalha fobre defendcrenj o
olhos poderão julgar ) andava ar- meu guiaõ, feraõ admittidos a cfta

mado, Ôc o remate delle cubriaõ Cavallaria,& poderão trazer Aia.

huas azas como de Anjo, O corpo 3 Aqucllc que for admittido a

cítâ



T>A CH%O^ICJ T>E CISTE% t^s
cila companhia , andará nas bata- favor às mulhcrcs> principalmen-
lhasjuntodelRcy,oudcícuguia6, te às donzcUas, viuvas nobres:
o qual guiaô na5 poderá levar nc- fcraó defcnfores da Fé,guerrcyros
nhum , que naó for Cavalleyro da contra os inimigos , & pbcdlcntes
Afa* a fcus Superiores*

4 Aquellc, a quem federa Afa, 12 O numero dos Cavalleyros

jurará nas mãos do Abbadc de Al- fera conforme clRcy ordenar , &
cobaça fidelidade a Deos , ao Pon- aquelle que efcolher , mandallo-ha
tiíice Romano, & a elRey : & nin- ao Abbade de Alcobaça , & elle lhe
gucm poderá lançar a íníignia dá daràa Afa, 6c capa branca com íua
Afa , fe naõ for o Abbadc de Alco; benção , & lhe tomará juramento
baça. na tórma coftumada , & lhe Icrà

5- Os Cavalleyros defta Or- cftas Ordcnaçoens , & outras dâ
dem diraõ cada dia o numero de fuaOrdem^Ôfaífentaràonomedo
oraçoens, que coílumaõ rcfaros Cavalleyro em hum livro,

Converíos da Ordem de Ciíier, E porque cila he minha vontá»
quer eftejaó em tempo de paz>quer de , & quero deyxar lembrança a
andem na guerra. meus íucceílores do beneficio do

6 Quando algum receber efta Senhor, de S» Miguel , & do meu
Ordem, pagará cincoenta foldos Anjo da Guarda, conftituhi cuel-

pararcpayraro Altardc S. Miguel, Rey Dom AíFonfo cfta Cavallaria

que eftà no Moftey ro de Alcobaça» no Mofteyro de Alcobaça na Era

7 Todos os irma.ôs defta Ca* deCcíardemil&du^êtos Ôc cin»

vallaria iraô ao Moíleyro de A Ico. co,q fica fendo no anno de Chriíla

baça em vefperade S. Miguel, 5c de mil & cento 5r feíTenta 5c fctêè

ouviràò as Vefperas , Matinas , & Alguns annos, antes do qUe Duar-
Miíla do dia, na qual comungarão te Galvaõ conta eíla batalha deb
dasmãos do Abbade, veftidos em Rey Albarach. Maytas peifoas

capas brancas da fcyçao das dos illuilres fe aílinaõ na confirmação

Converíos. defta Cavallaria , & outros fe do •

8 O Abbade de Alcobaça terá meaó> como Cavalleyros della>quô

juriídicçâofobreosCavalIeyros,& deyxo pornaôcaufar faftio aos
os poderá efcommungar,fe mal vi» Lcytores Nàó durou eftaOrdem
verem j & conítrangellos a que íc mais que em vidadaquelles, que
apartem das mancebas, & de vida de primeyra inftancia entrarão nel <

deshonefta. la ,& poucos annOs depcis,porquó

9 O Cavalleyro defta Irman* comofalecco elReyDom Aífonío

dade , fe tiver filhos, ou filho her- fem deyxar aflinadas rendas,& Co»
dcyro do primeyro Matrimonio, mcndasparaosqueaprofciTaírem>

naõ café fegunda vez, mas viva cm como tinha determinado,nãD hou««>

continência depois da morte da vemuyta lembrança de honra, nua
primeyra mulher. de prove y to, ôcaflim fecxtinguio

I o Quando entrarem na guer. facilmente. Qual foífeo Abbadc de
ra, levem nos efcudos a diviía da Alcobaça me naôfey bemdeter-
Afa fem ncnhOa outra infignia :& minar, porque comoo terceyro,&
na paz naõ andem nunca fem ella. quarto íe chamarão ambos Marti*

II Os Cavalleyros defta Ir. nhos, & naó confte dos annos cm
mandade feraõ brandos aos humiN que morreo cada qual delles , he

des,afperos aosfoberbos, & em difficil de julgar qual delles foflfe

todas as coufas promptos para dar e infticuidor da Cavallaria.

CÁ«
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clKcy.&osBifpos, & fcus vale-

dores , q uaíi a ponto de romperem
CAPITULO XX. dcfcubercamcntcemodios,fucce-

dco que hum homem popular cha

•

Da vida do fanto Faraó Efqmlio madoPlogo, rendo fcy ta conjura-

jircebifpõ Lundenfe Frmàz do ção cô outros,matou a ciRey Érico

Reyno át Dacia, ou Dinamarca, de húa lançada
;
por onde lhe fuc»

cedconoReyno outro do próprio

O Santo Varaô Efquilio foy nome^&foy oRcyoytcnta&qua-
natural do Reyno de Dania, iro que teve Dania, homem vale»

que hoje chamamos Dina marcando rofo nas forças corporacs, mas de

geração ( quanto ao mundo) no muy limitado crstcndimenio. Eftc

biliflima ,& muy chegada à Coroa q»iz levar adiante a contenda do
Realjdcu-fe no principio de fua A rccbifpado Lundenfe contra Ef.

idade ao cíliido das letras, & dado quUio: mas vendo que toda a Pro.

que entre gente taõ barbara teve vincia de Scania fc punha cm ar*

muyto conhecimento ddlaí5,& hú mas,&oCabido,&povoLundcn«
íinimotaô politico, & brando, que Te dizia claramente que naô ad.

kvava a poz íi as vontades da mittiria outro Paftor,le naô aqucl*

gente. Gattou os annos da moei- le, cm cuja elcyçáo concorrerão

dadc cmcafadcAíccrofcutio Ar* os votos de todos; na5 lhe parc-

cebiípo Lundenfe , & Primaz da* cendobomconfe ho perder huma
quellc Reyno, oqual conhecendo Pfovincia toda pelo refpcytopar-

o bom fugeyto do fobrinho, & a iiculardcRikonio, confcntio que

capacidade de ícu entendimento, Elquilio foíTc pacificamente meti-

o ordenou de Mina,& lhe deu aU dodepoíTcno ArcebifpadOí&Pri-

guns Benefícios em fua Diccefe, niazia,ôi ao competidor fez Bifpa

cm que fc houve ta6 bem, que vcyo ^^c Sialanda, negoeiando comos
a fcreleytoemBifpoRoskildenfe, clcycores que lhe deíTem os votos,

que he hum dos grandes Bifpados Com ifto ficou o fanto Varaõ Ef«

daquclle Reyno. Neíta dignidade quilio defcançado, & livre das in-

cobrou o Santo grande opinião quictaçoensemqac o metéraô os

aílim na virtude,como no governo rcfpeyros delRey Ehco , govcr-

de fuás ovelhas , & de tal modo fc "ando pacificamente fuás ovelhas

:

fallava em fcu nome , que todos o ni^s como Dcos determinava apu-

julgavaô por merecedor da Prima- rallo por trabalhos , que lhe naõ

zia tanto que vagaíTe a Igreja Lun- faitàraò na vida, logo felheoíFere-

denfc. Mas chegado cflc tcmpo,& ceraó outros de novo , porque

ajuntando-fe o povo, & Clcrifia a Oiavofi hodeHaraldo,írmaóquc
eleger Paftor, dado que devoto fora dclRey Érico, chamado por

commum foíTe clle o nomeado, lobrcnomeEdmudo,Rcy oytenta

Érico, que entaõ reynava, lébrado & dous de Dacia, dizendo que era

de algum aggravo, que tinra fey- fuadedircyto a Provinda de No-
to ao Santo,& temendo que na dig- ruagia ,como fora de feu pay>a quê

nidade de Primaz que era potentif- Érico matara por certa rcbclUaó

:

íima, IhefizcíTe alguns dcíTabores, entrou com maò armada cm Da»
trabalhou todo poflivcl por meter cia , & tomando dcícuydado a eftc

liaquclla Igreia a Rikonio Biípo Eríco, que agora reynava, faltou

Slcfuicenfe: & andando o negocio pouco para lhe tiraravidi, ou ao

muy baralhado entre o povo , & mcnçs a liberdade ; mas ellc fe poz
tm

\
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cm íalvo a unhadccavallo, dado campo ,& cuydando ellc que jà o
que com muyto trabalho.deyxan» cftava do Rcyno^ufurpou as terras

doa Olavo taõfoberbo , que logo da Igreja, que craô annexas ao Ar-
ie intitulou Rcy de Dinamarca, 8c cebiípado de Lundia , & por íc

começou a conquiítar as terras , vingar de Efquilio , poz na fua

quelclhenaócntregavaôvolunta- Igreja outro Clérigo do próprio

riamentc. E chegando àProvincia nome. Mas tudo lhe durou ta5
de Efcania p que era do Arcebilpo pouco , como pediaõ íuas tyran»

Lundenfe Eíquilio, ajuntando hu mas , porque Érico entrou huma
copiofo exercito , lhe íahio ao cn» noytc na Cidade de Lundia , & to*

contro ,& dandolhe batalha, poíto mando vivo , afllm o falío Arcebií-

que folie muy ferida de ambas as po , como alguns fautores de Ola-
partes , ao fim ficou Olavo vence, vo , os mandou juítiçar , & reíli-

dor : & feguindo ao fanto Arcebif» tuhio tudo ao verdadeyro Paftor.

po y lhe poz duro cerco em hua Ci- Andando as coufas de Dinamarca
dadc,a queferccolhco> apertan- neftc eílado , & querendo Érico

dc-otantocom a dureza dos com» acharfe como Empcrador, ou para

bates , que lhe conveyo fazer con- lhe pedir foccorro,ou quando mc-
certo com o tyranno para remir nos para impedir que o naõ déíTe

fua vexação; mas vendo-o partido, a feu competidor , lhe mandou a
fe foy para o verdadeyro Rcy Eri- Eíquilio por Embayxador cm
CO

, quecílimou cm muyto fua fi« tempo que noíTo Padre S. Bernar4

delidade, ôc lhe deu por final de do eílava em Alemanha, com o
amor hua grande Comarca ched de qual tomou amizade particu landi*

muytas povoaçocns, Eítava com ma, convidado tanto da fuavc con»

tudo o tyranno Olavo apoderado vcrfação do Santo , como dos mi-

da Província de Efcania ,& para o lagres^que lhe via fazer com feus

lançar delia fe embarcou £rico,& olhos : & aviando por íeu meyo
veyo com fua Armada ao porto de com o Empcrador as coufas, que
Landora, onde íe fahira pudera defejava, fe tornou ao Keyno de
tomar íeu contrario deícuydado, Dacia taõ cheyo de íaudades de
& a cabar a guerra fcliciflimamen- noífo Paire S. Berní rdo , que para

te : mas levado dehúa fama com* ter algum alivio nellas , lhe man-
mua chea de vaidade, que tinha dou pedir com fummainílancia ai-

perfuadido ao vulgo que os Rcys> guns Religiofos , para povoar híí

q deíembarcavaô naquelle porto, famofo Morteyro, que hía edifi:

morpiaõ dentro de hum anno,dey- cando, chamado Elron , cheyo de
xou paíTar aoccaíiaõ, & foy def« taó pcrfeytas obras, & edifícios

cnibarcar em outro ,onde logo fc fumptuoíos , quanta era a grande*

teve noticia de fua vinda , & o ty« za de quem o fundava , & a devo»
rannofepoz cm armas, contra o ção,com que fc movia ao fazer,

qual mandou clRsy aos Arccbií. Quanvio as cartas chegarão a ncíTo

pos com húa boa parte do exerci» Padre S, Bernardo, ôc clle vio o
to. Mas como fua ventura naõ piedofo animo de quem as manda»
foíle tal nas armas , como no go- va , eícolheo alguns Rcli^ioíos de
verno pacifico , tornou aos olhos grande exemplo , que fcíTem po»
dclKcy desbaratado, & lhe que- voar aquella Abbadia, aos quaes
brou oanimodemodo,queaquel' o íanto Arcebilpo recebco como
lavcznaõquiz verfe como unmi- homens vindos do Ceo , naõ fe

go , antes o deyxou fenhor do fartando de os ver , & de pcrgun*

Hhh lar
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tarhúa>Sf muytas vezes por noíío gc de altura grandiffi ma: &temen.
Padre S, Bernardo i cujo retrato do depois as ccníuras Ecdeiíaíli-

Ihcdibuxàra oanur dejefu Guri- cas,íeVeyo vcrcomclle :& depois

fío cm íuas entra ^has Viíitàraó de lhe dar liberdade, & lhe pedir

os Rcligiofos a clRey Érico, de pcrdaódo rigorofo modo, cõ que

quem foraô tratados com íiiigular o tratara : mas por final de amiza-

dc/oçáo: & tanto íe edificou de de lhe fez doação de hum Lugar, 5c

fuamortificaçã;),& bom exemplo, de boa parte da Ilha Burgunda ,

que mandou tundar outro Mof» com que ti vera 5 por entaó fim

teyro da própria OrJem em Fio- aquellas difcordias , & Efquilio

nia , quetra a Província onde na« repoufou cm fua Igreja , oc.upan-

cêra ,& dahi a pouco tempo acha- do-fe todo em obras de miíericor-

do-fe Érico em huma doença pcri» dia. Eitava o mais do tempo no
gofa,& temendo comobom Chri- Mofteyro de fc fion convcrí.ndo

ítaô a cítrey ta conta, qachaVia de comos Rehgiofos .& feguindoos

dará Deos de fuás culpas, renun- ados Regulares com tanta dcvo^

ciando o Reyno comos mais fauf» çào,ôc humildade, como fc fora o
tos domuado, íevertio e ti huma menor de to ios cllcs : & como o

pobre cogulla,em que acabou feus Reynoícnaõ acabaíTc de aquietar,

dias fantamente. Succdeo lOj^o & as guerras o trouxeíTé cada ho-

novaelcyçãodclRey ,emquchou- ra mais perturbado, fugia todo o
vc muytas diíFercnçiS, & de que íe poflivel de fe meter em difcordias:

feguiraô ao fanto Arccbifpo Ef» &fena6era para vifitar feu Arcc-

quilio novos trabalhos , porque bifpado, nunca íahia do Molley-
acoítando-fe grande parte do po- ro. Nefta quietação eftava , quan-

vocomSueno & dando hc os vo» doNicolao, C rdeal, Sc Bifpodc
tos para Rey , o Santo fe deyxou Alba, Monge da Ordem de Ciílcr,

Jcvar deíla opiaiaó, íem cuydar que o Papa tugénio Terceyro mâ-
que havia oucro trato mais, que dàra a Noruega pregar a Fé Ca-
aquella clara uniformidade que tholica áqucUcs bárbaros , poc
via : mas entendendo depois que j(jíiosreípeytos,que aiíTo o mo.
a eleyfáo fora encaminhada por vèra6>dcímembrou a Província de
fobornos , & ourros meyos illici- Noruag.a di fugeyçáo do Arcc.

tos , & íabendoqueos Jutos ( Po- bifpo Lundcnle , ôc a conftituhio

vos principaes naquelie Reyno) cm Igreja Metropolitana :& dcfc»

clegéraô por meyos melhores > & j ando honrar com a própria digni*

mais dcíiitcreíTados a outro fe- dade a Província de Suécia, achou
nhor chamado Kanuto , fe a.oflou na gente natural tao pouco fugcy*

àfua parte, acíiando que n lia fe topara conhecerem o bem que fc

aquietava mais a conícíencia : & lhefazia,óc viofobre aelcyçãodc

determinando darlhe íavor coín Paílor taò grandes duvidas , que
todas as forças pofliveis , fobrc- lhe pareceo mclíior dcyxar tudo

veyo Sueno atempo^fue fem he comoanieseíhva,quc a trocodc

fer poflivel ao fanto Arcebifpoou* lhe fazer bens , dar caufa a novos
tracoufa, ficou prezo em fua maò males». Rcíentio-fe Efquilio do
€om grande eícandalo do povo. Cardeal lhe deímembrar aquella

que. tinha por eltranho íacnlegio Província de íua jurifdicção , íem

ver metido cm prizaõ ta5 fanto ter comprimento comcUe na fór-^

Prelado. Teve-o Sueno metido na ma, que o cafo eltava pedindo ; Sc

torre de S.Lourcnço,por fcr íorcci aflíim a deu a entender por algúas

'.]'.. A vias.
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vias , dado que em tudo mOftraíTe de perigo com Sucno por caufa de
a reverencia , & veneração devida lhe pcríuadir que naò confentifle

ao Cardeal Legado , & obcdeccííc a feus íoldados dcftruircm a terra,

a feus mandados íem nenhúa repli & que deipcdindo algua parte deU
ca : & havendo o Cardeal de fazer les , ficafle com numero que pu.
ícu caminho para Roma pelo meyo deíTc luítentar : & para dar lugar
de Dinamarca , por o mar naó dar ao ímpeto dos inimigos , & gozar
lugar a fc navegar fem perigo>quiz có feus olhos do que tanto defc j \

•

ganhar a vontade a Efquilio > & va, fe veyo a França ver côo noíTo
compéfarlhe a jurifdição diminui- Padre S. Bernardo , facilitandolhe

daemNoruagia com lhe fugeytar as diliiculdades , & trabalhos do
a Provincia de Suécia , que antes Ciminho a grade devoção, & amor,
naõ era dos Arcebifpos Lunden- que tinha ao fanto Abbàde:& che-
fes. Aceytou o fanto Arcebifpo a gando a Claraval depois de vários
mercê do Legado, & fe deu por íucceíTos , tal foy ícu contenta-
bem fatisfeyto , com tanto que mento, âc alvoroço eípiritual, que
lhe mandaíTe efta conceíTaô con- entrando da portaria do Moftey-
firmada de Roma por Bulias Apof- ro para dentro , fe poz de joelhos,
tolicas, que fe pudeíTcm guardar ôc beyjju muytas vezes a terra,

na Igreja de Lundia* O que fc fez ondepunhaó os pès aquelles fan«

melhor do que o Arccbifpo,& Lc tos Varões taó amados de Ocos*
gado imagmàraõ , porque em chc- Fezlhc noíTo Padre Saõ Bernardo
gado a Roma, faleceo o Papa Anaf* grande recebimento , & o teve cõ •

tafioQuarto, & foy N icolao eley- figo alguns mezes , moftrandolhc
toem Summo Pontífice, chamado no difcurfo delles o caminho ^da

Adriano Quarto,o qual defpachou pcríeyção ,&aquelleadmiravelri«
logo luas Bulias de confirmação

:

gor, com que fe vivia em Claraval

:

& conhecendo a grande virtude>Se & taõbomdtícipulofahioEfquilio
prudência do fanto Arcebifpo, o dasobrasdo Santo, que em todas
ícz feu Legado em Dacia , & Sue • era hum vivo retrato feu .' & tanto

cia,dandolhe grandiflimos pode- amor fe tiveraõnas entranhas de
res , & authoridade fobrc todos Jefu Chrifto , como fe naquellcs

os Prelados daquellas partes. Na dous corpos vivera huma fóalma*

qual dignidade fe houve o Santo Chegado o tempo de fua partida,

com a prudência, &mcidureza,que & fendo avifado como em Oacia
em tudo o mais coílumava , ac- citava tudo pacifico por morte de
crefceniando novo rigor , & afpe- Kanuto ,& Sueno,& que Uvalde •

reza de vida com a nova grandeza, maro ficara íenhor abíoluto do
cm que fe via pofto. Levantàraõ-fe Reyno , mandou fazer grande co«

neíle meyo tempo grandes difcor- pia de bifcouto para noíTo Padre S-

dias, & guerras civis em Dacia] cn- 13ernardo lhe benzer , defeiando

tretres Príncipes, chamados Suc> levar comfigo aquella relíquia de

no, Uvaldemaro ,& Kanuto , cada modo, que fe lhe naò corrompeíTc

hum dos quacs pretendia convir- no caminho ;& quando o levou ao

lhe o Reyno , ôc tinha grandes va- Santo para que lhe lançaflx a ben«

]edorcs : & como Efquilio era pef- ção , & elle vio que o mandara bif-

foa taô principal , & em quem to

.

coutar para evitar a podrida5,quc •

dos tinhaõ os olhos , paíTou gran*. rendolhe moítrar as maravilhas de

des trabalhos por compor as dif- Deos , & enfinallo a ter fè nas

cordias,d(chegouafevercmgran. obras de fua virtude , naõ quiz

Hhh i) benzes
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benzer o bifcouto , mas inandan • Holfacia , & tomarlhc tudo , âcy»

do vir do paô ordinário , fez o íi- xando os que ifto fízeraõ feridos,

nal da Cruz íobrc clle , dizendo o & malc ratadosmuytos dos que ví-

fanto ArccbifpoqueolcvaíTc com- nhaõ cm guarda do fato. Sentio

íigo fcguramcnte> porque nunca Efquilio cllccafo, comoarazaõ o
veria nellc íioal de corrupção, nem pedia,& fez qucyxume a elRey do
lhe diminuiria o tempo o golío,& aggravo , confiando achar nelle

fabor natural que tmha. Alémdcf' favor para cobrar o perdido: mas

ta reliquiaí por quem o Senhor fez clle, que o naõ mandara roubar

grandes milagres ) lhe deu o Santo para fazer reítituição , íatisfazcn-

outras mayores , como íoraõ hum doihc com palavras, diíFeria de dia

dente íeu^ & alguns cabcllos da cm dia a inquirição, &pefquifaq

barba , com as quaes Eíquilio Ic oSantofolicitava; Ôccomoemcô-
partio para Dacia taó contente i

verfação íe fallaíTc diante delRey

como le levara hú grande thcfou- na matéria , elle dcfcantou com
ro. E porque a ncccflidade das graças fobre a pompa do Monge,
coufas requeria fua prefença,& lhe que bebera pelo vaio de ouro , &
convinha ir com grande prcffa, foy deu outros entendimentos, por

ncceííario dcyxarhum Religioío, onde fedcyxou bem Vcr quem fora

que trouxera comíigo , para que o inventor do furto j de que o San-

foíTc mais de vagar com a recame- to ficou íentidiflimo , nao tanro jà

raque trouxera, que era riquífi- pela valia darccamera, (ainda que
ma, ôi digna de taô grande Prelado fo^c grade ) co no pela pouca eftí-

como elle era* Chegado o Santo a maçào q elRey fazia de fua peíToa,

Dinamarca , houve no Reyno ge- depois de lhe tcT mandado roubar

ral contentamento com fua vinda, tudo ; mas diífimulou por naô vir

fcílejando-o os pobres como p^y, « rompimento, pofto que alguns

os ricos como fenhor , os Religio- fcnhores do Reyno lhe pcríuadif.

fos como a Prelado>& elRey Uval- fcm o contrario.

demaro como a particular amigo^
que fcmpre fora feu : & bem o moi-
trouemtodooíucceíTodecouías, CAPITULO XXI.
& no foccorro de dinheyro, &
nàos,com que o ajudou na guerra. Das dtfcordias que ofanto Arcebifpo

que fez aos Eíclavos , que como Efofuilto teve com elRey : & como
piratas traziaô inquietas as Pro* renunciando adtgmdade ^&prim
vincias do Reyno : tudo o qual lhe mado fe veyo meter Reltgtojo em
fatisfez mal Uvaldemaro , p jrque Claraval,

vindo-íe de França o Rcligiofo,&
mais familia,que Efquilio deyxàra ¥7 Stando as coufas dei Rcy , &
com fua rccamera , & chegando a P^ de Efquilio em modo de vir

hum lugar chamado EíladiO^como a rompimento,& def^raça, fuccc-

o Monge mconfídcramente tiraíTe deoquea Igreja de Deos teve hui

hum vafo de ouro para beber, por fciíma na eleyçáo do Papa Alcxan*
naõ haver outro na cafa onde pou- drc Terceyrojprocurada pelo Em*
fava , foy clRey avifado das riquc- pcrador Frederico Barbarroxa , q
zas que vinhaõ, ( ainda que Saxo com animo intereííado fez coroar

Gramáticoo naõ acabe de confef* a Odlaviano, Cardeal de Santa Ce*
íar ) & fecrecamcnce mandou lai. ciiia :& como a mayor , & melhor

tear o fato do fanto Arcebifpo cm parte da CbriA^ndade icguiíTe ao

verda-
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vcrdsdeyro Pontífice Alexandre, que o admocftava como pay , & o
oRcyno dcDacia por ordem de advertia como Paftor, que defif.

Santo Efquilio fe acoftou também liíTc do intento que levava , íc naõ
a cíia parte , &naõ admittio Bui- queria ícntir em fcu Rcyno a vin.

las , ncmdcfpachos do Antipapa

:

gança da Igreja , & o caftigo,quc

mas ncfta occafiaô vendo eIRey q coftuma dar aos rebeldes. Rcfpon-

o fanto Arcebifpo eílava ícntido deoclReytaõmal a eiUs lembraU',

doaggravo paíTado^^ fe lhe naô Ças
,
que promeLteo vingarfe de

medrava favorável a fuas couías

,

lhas mandar : Si com maõ armada
accrefccntando hum mal a outro^ foy logo cercar hua Cidade, que o
deu cm favorecer es fcifmaticos, fanto Arccbi po fundara na lagoa

& a Occo, Biípo Eslevienfe , que Letrtca , donde fe levantou , com
por fcguir o Antipapa fora priva- lhe darem em reféns hum fobrinho

do da dignidade, tornou a meter do Santo, que fe criara no Mof-
de poííe no Bifpado por virtude de teyro de lilron , com promeífa de
hua Bulia de Odaviano, que fe in* fe lhe entregar logo a Cidade; mas
titulava Vidtor Quinto. A eílc naó vindo Efquilio nefte concer-

defacato,comoera contra a honra to, clRey a tornou a cercar : &
de Dcos , & fua Igreja , naõ teve o vendo a dillação que havia , por fec

Santo paciência , antes em adto pu« o íitio forte , bufcou quem fíngiíle

blico cm hum dia feAival^ eivando húa carta em nome do Santo , em
veflido em Pontifical , declarou a que mandava ao Abbadc Gerardo
Occo por fciímatico, & publico que lhe entregaíTc a Cidade emre-
cfcomungado com todos fcusfc- compenfa do fobrinho, que tinha

quazes , & fautores,^ novamente em reféns. Foy a letra bem fingi-

o privou ( como Legado que era da : & crendo Gerardo ferverda-

do verdadeyro Pontifice^de todas deyra , entregou a Cidade a elRcjr

as honras, de Benefícios Eccleíiaf. com grande laíiima do Santo , a

ticos. Foy iflo duriflimo defofrcr quem convtyo, para viver com ai.

a Uvaldemaro : & dando-íe por gúa quietação , diffimular as ty-

affrontado da fentença do Arce- rannias,que elRey ufou emufur*
bifpo , começou a Ihebufcar todo par os bens , & rendas,que outros
o dano poílivel. Vio-fe Efquilio Príncipes tinhaó dado às Igrejas :

com Abfalon , Bifpo RosKildenfe, & porque os males naó vem nunca
homem naõ menos illuftre pelas ar* fcm companhia , fuccedeo outro
mas , que celebre pela piedade , & mayor , o qual foy receber elRey
inteyrcza da vida , & muy eftima- em feu Reyno a Chriítiarno com
do delRey em todas as coufas, a titulo de Legado do Antipapa , ôe

quem deu a entender que deter, tratallocomotaliíclicitandotam*

m inava proceder contra eiRcy por bem ao Santo^que íe viiTe com ellc,

ccnfuras Ecclefiafticas . & quando & o veneraíTc como a pcíToa man •

cilas naô vale(rem,pelasarmas,pois dada pelo Summo Pontifíce: mas
como homem pouco Catholico fc elle, que efiava prompto a íofrer

declarava contra o verdadeyro Pó* antes mil mortes ,
que faltar à fua

tifice Romaro : &amda que Abfa- confciencia cm hum minimo pon«

lon trabalhou por compor cí)a dif- to , & via que a repugnância era de
cordÍ3,naõ foy poflivcl acabar com pouco fruto contra o animo obftú
Efquilio que deyxaífe de mandar nado delRcy , dando lugar à ira^ fc

a elRcy hum recado por Gerardo

,

poz a caminho para a Terra Santa,

Abbade do Moílcyro de Eíron,cm querendo nefta jornada fazer fcr.

Hhh iij viço
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viço a Dfos> & comprir hum dcíc Quem vira o rigor, & afpercza, cô

jo que tinha havia muycosannos de que o Santo fc tratava j a frcquen»

ver com fcus olhob , & vifitar p:f* cia de jejuns , & diciplinas , com
foahncntc os Lugarcs^onde Chri. que atormentava fua carne , duvi-

íio obrara noíTa rcdeirpção , na dirá de poderem huns membros

qual jornada piíTou grandes traba - debilitados com a idadc^ & traba-

lhos ,& gaftou muyco em efmolas lhos fofrcr aquella afpercza : mas

comos peregrinos que achava , & o fervor do cfpirito , & defejo di

com peças ricas, que deu à Igreja Bemaventurança eterna lhe facili-

do íanto Sepulchro , & a outras da tavaô cftas ditíiculdadcs todas, cm
Terra Santa :& quando em fua vin- que jà vivia taõ contente , que de»

dacuydou a^har aigúa quietação terminava acabar alli fua vida , &
noReyno de Dacia, cftava tudo naó tornar mis ao Rcyno de Dina-

taô envolto em guerras, Ôcdiffen» marca, nem ioraàra>feaneceírida-

çocns y que fe naô atrevco a ir di» de das coufas o naõ pedira, por rc •

rcyto à fua Igreja , antes tomando médio das quacs fc embarcou
, &

ocaminho para França ,fc foy ao veyopor mar apportar à Cidade
Moíkyro de Claraval , como a re- de Kipa ,onde toy muy tcftcjado

fugio de fcus trabalhos , onde os de toda a gente ncbre,& vulgâr,&

Religiofos o receberão comeftra- muy em particular dos pobres, a

nhá devoção, venerando nellcnaò quem a^azalhava como filhos da
fó I dignidade Eccleíiartica, mas alma. Vifitàraô-no logo Carlos,

a virtude da alma, que conhcciaó & Canuto léus fobririhos, filhos

de larga experiência, Alegrava-fc de íua irmáa , & primos por parte

o Santo, vendo-fc onde defcjava do pay delRey Uvaldcmaro, os

acabar a vida : mas quando entre quacs levados mais de aninrK) juvc-

os mais Religiofos naó vio a fcu nil , & mquieto, que da obrigação

particular ami^o^&noíTo pay Saõ de fua nobreza, êc do que deviaõ a

Bernardo, por fcrjà ido para o dcf* fcu Rey natural, tinhaò fcyto hua
canço da Gloria , os olhos moftrà* conjuração com Magno filho dcU
raõ a laíiima do coração , cubrin Rcy Erico , para matarem a Uval-

dofe-lhede copiofas lagrimas, que dcmaro:&fucccdendodcfcobrir«

foraó muytas mais , quando leva fe nclia conjunção, cm que eftavaó

do à fua íepultura vio encerrado viíicandootio, fe puzeraõcmfai*

nclla aquelle,que tanto amara nas vo hua noyte , ôf por mar fc foraõ a

entranhas de Jcfu Chriílo. Fallava Brigero Duque de Gothia, com
com a fepultura, ou com aquellc qucmtinhaò parentcfco muy che-

que fe encerrava nella , fabendo gado,dcyxando o fanto Arcebif*

que naõ ficariaõ fuás palavras em potaõlaiUmado de (aber eíladel*

vaó, pois vivia diante de Deos graça, que caindo cm cama, cfteve

aquclle a quem as dizia , & taes a ponto de morte , & ficou com a

eraõ, quebaílàraõaprovocarano lingua algum tanto impedida : &
vas faudades do Santo quãtos lhas depois de ter alguma melhoria fe

ouviaõ. Fez logo iníiancia como vcyovcrcomeIRcya Viberga, on.

Abbade que lhe lançaíTe o habito, de foy recebido cem moíiras de

que tomou com eftranha devoção, grande amor , & devoção, quercn

'

& fez dahi a poucos dias profiíTaó dolhc Uvaldemaro moflrar na-

cm fuás mãos, renunciando ( co* quclle gazalho extraordinário a

mocntaõ fe podia fazer) o tempo pouca íufpeyta, que unha de fcr

que lhe rcltava de Noviciado, cllcfabcdor da maldade dos fobri-

) i nhos.
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nhos. Nem toy menor a pruden- Servos , permittio íobrcvir huma
cia do Santo, que podendo com enfermidade ao raoço^dc que chc«
fua auchondade aplacar o animo gou a ponto de morte , & os Medi*
dçlRcy , quiz antesdiUatar oper. cos a deíconíiar de fua faude, o
GAÒ dos íobrinhos>quc renovando qual vcndo-íe cm tal eftado , man •

a piarica de fuás culpas , cntrilic- dou pedir ao Santo que, naôobf-

cer o animo delRey , & provocallo tantes as maldades^com que tinha

a (c iaíhmar de noVO:ôc fabcndo oífendidoa Dcos> £c aelle , onaõ
dahi a poucos dias como clRey fc defamparaíTe em taõ pcrigofotrã»

andava recreando cm huma Ilha^ zc : mas para fua alma ter alguma
onde havia grande copia de feras

,

confolação ,& confiança de reme-
acabou com Ablalon , & Afcero dio, o quizeíle ver , & lançarlhe

pcfloasdcmuytaauthoridadepara fua bençaõ. Movco-íe o Santo a

com clRey , que lhe pedilTcm de piedade com o recado, & muyto
mcrce arcrtituiçãodosíobrinhos. mais depois que o vio cheyo de
Coufa cm que elRey fe moftrou ta nta contrição da vida paíTada^ôc

taõ inexoraveli que tirou ao Santo pedindolhe com lagrimas que o
aseípcranças de algum tempo ai- mandaíTe levar ao Mofteyro dcEfi.

cançar o que pretendia : 5c naô fcm ron para acabar alli fua vida no ha«

grande laftima fe recolheo alguns bito de Ciftcr , Ôc íer foccorrido

diasnoMofteyro de Eíron , dan- com as oraçocns dos Religiofos.

do-fetodo à vida contemplativa, Satisfezlhe Santo Efquiho a von*
& apartando o animo quanto lhe tadeemtudo,òc tomando o habi*

era poíli vel das coufas da terra* £ to aâim doente como cftava , aca*

para reilaurar a perda dosfobri' boudahi a poucos dias a vida com
nhos, lhe quiz o Senhor dar em claros finaes de ir gozar outra

outro âlgúa confolação. Porque eterna em companhia dos Bema-
tcndo oSantonoMofteyrodelif- veniurados:& bem mottrouodc»
roohumíobrmho de íeu próprio monio quanto (ent ira a perda dcíla

nome , a quem amava cordialmen- alma, que fe lhe tirara dentre as

icpor feu bom entendimento , & mãos
,
porque eílando o Conven.

peio cnar de menino, dcfejando to celebrando os Officios do en-

vello capaz de grandes coufas; o terramcnto , entrou por Divina

moço com as guerras paíladas, que permiíTaó cm hum Monge ,
&" o

houvecnire clRcy,&oSanto,veyo atormentou crueliíiimamentc, fal.

a ícr dado em reféns para effeyto lando por íua bocca divcrfas lin-

das pazes ;& como na Corte achou guas , Ôc affirmando que
,
pois es

â porca aberta para os vicios, que Frades lhe tiráraõ a prcfa , que ti*

naô conhecia no Moíleyro , nem nha adquirida havia tanto tempo,
em cafa do fanto Arcebifpo , de tal havia de vingarfe naquelle do mo»
modo íe deyxou levar dellcsàre- do que melhor lhe pareceííc. De-
dcaíolta, que entre os mais perdi- pois faltava coufas eQranhas em
dos tmha elie o primeyro lugar, hua lingua , nunca antes ouvida
Sentia o Santo muyto a perda da* naquellas partes, òl fazia tacsex«

qucllaalma,& naôdcyxavadeim- tremos,que os Rcligioíbs atàraõ

portunar com picdofas lagrimas o atormentado aos pés de hum
o pcyto Divino , pedindolhe o naô ley to , onde fe embravecia de mo«
dcy xaííe cahir cm perdição eterna; do , que todos imaginarão que na6
& como Deos naõ coftuma dcyxar eícapaíTc com vida. Mas fendo avi-

fruílradas as efpccançab^ dcfeus fado Santo Eíquilio > fevcyo muy
laíii*
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laíiimado aonde o enfermo cftava, gado que tinha era baftantc para

mandando levar as Relíquias de darordemanaófícaraquellalgrc-

noíTo Padre S. Bernardo, as quaes javaga por íua aufcncia. Tcmcu-
foraõ de tanta aíflicção para o ini fc clRcy muyto de ouvir que tinha

migo ) que em vendo chegar hum faculdade para renunciar em quem
Religiofo com cilas , começou a quizeíTe , crendo que nomearia a

gritar era lingua Tudcfca,dizcn- Afcero, tio também dos fobrinhos

do : Tiray là, tiray là cite Bcrnar- dcílcrrados por via do pay , com
do^que mehe iníoffrivel avifta de o favor do qual tornariaò os def-

fuas couías. Oh Bernardo, Bcr- terrados a cobrar novo animo,mas
nardo, como ícmpre me fofte pe* diflimulaodo com o Santo, & fin-

fado, & quaõ duras me foraó de gindo pefarihe de íua renúciação,

fofrer tuas obras í Bílava nefte diíTc que, pois tinha authondadc
tempooíanto Arccbifpo em ora- de Roma,&fua vontade era aqueU
Ç30 rogando a Dcos pela íaude do la , fizeile o que entendeíre,porquc
enfermo , & ranto inítou } que o a nada lhe feria côtrario. Com eíla

demónio vencido da virtude das licença delRcy mandou o Santo
Reliquias,&defuaoração,dcyxou chamar quafi todos os Bifpos de
o Monge livre. & taó efpantado Dacia, cm prcfença dosquacsde-
de fe ver prezo ,& cercado do Gò- terminava fazer a renunciação, &
vento, que como attonitopergun* juntos elles em Lundia diante de
tava a caufa de o terem adim , 6c grande copia de povo,que fe a)un-

fendo certificado do que paílára

,

tou a ver aquel e ad;o, em húa lar.

propoz emendar fua vida de mo* ga oração trouxe á memoria de
do, que o inimigo naõ pudcíTe rer todos as grandes afílicçõcs pade-
inaisjuriídicçãoem couíafua In- cidas pela liberdade da Igreja , o
íiília o Sâto pelos melhores meyos amor com que Ícmpre tratara fuás

poíliveis com elRey que levantaífe ovelhas o zelo com que fc oppu-
o dcíkcrro aos dous fobrinhos ,

zera ao ímpeto de tyrannos por
mas nunca foy poífivel acaballo fua liberdade; o modo em que elU-
com elle , & aííim deíla dcíefpera- vaõ as couias Ecclefiaíiicas da.
ção, como de fua muyta idade ca- quellc Rcyno ao tempo de íua eley.

hio o Santo em tantas , 6c taô va. ção, 6c a grande melhoria em que
rias indifpofiçoens , que determi- as deyxava , accrefcentando que
nou renunciar o Arcebifpado, & por entender da fraqueza do cor.

ir morrer a Claraval , onde tinha po, & de íua muyta idade,que naõ
feyto profiflaó, para o que fe vio acompanharia o fervor do animo,
com clRcy Uvaldemaro, & lhe como antes coítumava, queria re*

declarou feu intento com palavras nunciar aquella dignidade em que
taô comedidas, de cheasde humil- com mais (atisfação a pudeííe go-
dade , que elRey lhe refpondco vernar, pedindo no meyo de tudo
quenaõconfentiriadeyxarellcfua iílo perdaõ de aggravos , 3; faltas

dignidade em quanto tiveííe vida commettidas no tempo de feu go*
ao menos ícm confentimento do verno ,& dizendo que as còmctti»

SummoPontifice Romano. Aiílo das contra elle perdoava de todo
lhe diíTe Santo Efquilio que naõ coração por amor de JefuChrifto:
fó tinha licença de Roma pira dey. & de tal moda íe houve na pratica,

xar a dignidade , mas poder para que naõ houve peífoa das prefen*

a renunciar em quem quizeíTe , 6ç tes, que a naõ acompanhalTe cõ in-

quando cita faltara, o poder de Le« finitas lagrimas. No dia Seguinte,

achan*
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achandofe cIRcy prcfcntc cõ Ab« de novo Paftor, fc uniraô fa cilnié

.

falon Bífpo Roskildcnfe na Igreja te as vontades cm Abfalon , Bifpo
Cathedral de S. Lourenço , fazen- Roskildenfe, mas nunca fc pode
do vir diante as riquezas de vafos acabar com clle que aceytaíTe a

de ouro , & prata, que dera para o dignidade, por mais infâncias que
culto Divino , os ornamentos de clRey , & Santo Eíquilio lhe fizc-

brocados , & telas , que Valiaô hu raô, por onde foy ncccíTario conf •

preço ineftimavel , declarou cm trangcrem-no có mandados Apof.
que defpendèra as rendas da fua tolicos. Poucos dias depois dcíla

Prclaíiai depois moftrando hum renunciação foy o Santo para ma-
Breve do Papa,em que lhe dava li- yor merecimento fcu opprimido
cença para deyxar o Arcebifpado

,

de húa trabalhofa enfermidade^que
diíTeque elle o procurara fem fer o cercava de dores cruéis :& te-

pcríuadido a iíTo de ninguém mais mcndo que a morte lhe atalhaífe o
quedodefejo de quietação, & da repoufo,que dcfejava ter em C a«

própria confciencia, que no meyo raval, fc poz a caminho emhúas
de tantos trabalhos , & fraqueza andas , no qual lhe fizeraó compa*
fua o naô deyxava aquietar no go« nhia eÍRey , & Abfalon, & outra

verno de íuas ovelhas. Quiz cl- muyta gente, cm particular ospo-
Rey que declaraíTe cm publico fc bres, que a grandes vozes chora-

por temor, ou aggravo teu deyxa- vaò fua aufencia : & por onde quer
va a dignidade , ou fe algum tem- quepaífava fc ouviaó prantos da
po querendo elle caíligar algum gente, que fahia aos caminhos a

delinquente no foro interior, lho pedirlhe ÍUi benção. AelRcy, 5c

impedira com fua authoridade Abfalon deu aigúas ricas peças de
Real : &aâarmando Santo Efcjui. ouro em final de amor, & com os
lio que naõ com juramento , paífá* pobres partia daquillo que levava

raõ adiante no negocio , & o Santo com maô taõ liberal,como fempre

moílrou a outra Bulia, por onde o teve* Chegando depois ao mar,&
Papa lhe dava liberdade para no- tomando alli embarcação, fcf^zna
mear quem quizeífe na fucceífaó volta deFfança,ondeapportoucõ
do Arcebifpado. Mas quando tj* bom tempo: &indo fe a Claraval,

dos efperavaõ que nomcaíTe algum fe renovou o contentamento aos

parente fcu , elle com animo ver. Religiofos com fua chegada, &
dadeyramente grande , & livre de clle recreado com a viíh do que
payxoens de carne, & fangue diíTc tanto defejàra , teve al^íia melho •

que renunciava aquelle poder nas ria. Daqui «Jefpedio para Roma os

mãos dos que eftavaô em poíTe de Embayxadores, |ue elRcy manda-
eleger Paftor, & naõ queria mais vafobreaconíirmaçáodeAbsalon,

que dar liberdade às coufas da aosquaes deu o Papa muy favora-

Igreia>pois fempre trabalhara pela vel defpacho,vendo o beneplácito

defender. Ditoiíto,felevantou,& de Santo EfquiliOj&concedco que
chcgando-fe ao Altar de SaõLou- pudeíTe Abfalon ler Primaz,& Ar.

renço,poz fobre elle o Bago Pafto» cebifpo Lundenfc , retendo tam •

ral, & anel cm final de renuncia- bem o primeyro Bifpado por ]uf-

çáo, naõ fem muytas lagrimas dos tosrefpcytos^queaiííoomovéraó.

prefentes , & do próprio Rey
»
que Mas deyxando illo , & tornando

deverem tanta humildade cm hum a Santo E(quilio>dizcm os Autho-
fenhor taõ grande, fcmoviaô a cô- rcs,que fallaó em fua vida, que
pa^xaó. Vindo depois à elcyção como fc de novo começara ^ guar*

dava
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dava o rigor da Regra , & vcítido

'

cm húa pobre cogulla continuava

quanto lhe era poííívcl os aétos Re- CAPITULO XXII.

guiares, como o mais humilde Re-

ligioío de Claraval. Tinha parti- T>a vida, & maravilhofa conver'

cular dom de lagrimas,& chorava fao de SantaCatharina ^ ReUgio-

feus pequenos defcytos com tanta fa da Ordem de Ct/ier : como to»

alflicção, como fc foraó grandes mou ohãhitono Mofleyro dePra»

crimes. O tempo quercítava das do das Damas ^^ acabou fantã'

horas , & contemplação , gaftava mente,

todo junto à fepultura de noíTo Pa-

dre S. Bernardo , achando coníola •

|^y O Ducado de Brabâte hou .
j ^j, ^^

çãocmvcr a pedra fria, onde cfta- J^^ ve entre outros muytos Ju- resapum.

vaô encerrados aquellcs fantos dcos,q!Jeallivíviaõ, hum chama- ^'^^W

defpojos de fua aífeyçáo , & ie cré do Abraham , qus viera da Cidade c^dcx*

que muytas vezes lhe apparccia o de Colónia , o qual pofto que per- manaf-

Santo ,éco animava a fcguir a em- icvcraíle em fuaccgueyra, & ufaíTe ^^\^
preza começada , raoítrandolhc dos Ritos Moyfaicos, era no trato

grandes fegredos da eterna Bcma- ordinário mais moderado, & me»
vcnturança. Vinte & oyto annos nos intereííeyro que os outros*

viveo ainda o Santo cm noíTo habi- Teve húa filha, a quem poz nome
to, cm que chegou a tanta pjrícy. Raquel, em quem defde feus pri-

çáo,quenaô tinha fentímento, nem meyros annos começou a reíplan«

lembr -nça das coufas da vida : fie decer húa fcrmoíura , & modeftia

quando alguém lhe fallava naGlo- extraordinária , acompanhada de

ria, ou nas Liçoens do Convento, madarcza,& filo poucas vezes vif*

ou via ler coufas doCeo , cubrin» to cm taõ poucos annos : & fendo

doíe-lhc os olhos de agua com fau» fó de cinco^ vendo outros meninos

dade do que dcfejava, ficava em Chriftãos, & notando a diveríida-

cxtafe, & com os fentidos arrcba- de de coítumes,cm que feus pays a

tados de modo , que tornava muy criavaô, começou a cuydar a caufa^

de vagar em li. Merccco em vida, porque chamavaô a huns Judcos,

& morte graça de fazer milagres & outros Chriftáos, fenJo todos

cm teftemunho de fua perfeyção

:

íemelhátes no roílo , & linguagem;

& querendolhe o Senhor dar ore* naôpaíTandoaquella pequena ida-

poufo merecido por tantos traba- de por entaõ a outras confidcra»

lhos ,o levou para fi com hum fim çoens mayores* Alguas vezes ou-

taõ glonofo , como fora fua vida, vindo a outros meninos Chriílãos

cm dez de Abril Cfegundo alguns) faliar na Virgem Maria Senhora

Ann. pelos annos de mil & cento & oy* noífa, lhes perguntava quem cra,5c

Ti8i fc"^^ ^ \\\x^' Foy feu corpo fe- porque a cbamavaõ tantas vezes
* pultado emChraval junto da fe« cmqualqucfoccafiaó de trabalhos:

pultura de Santa Aleth , mãy de òcouvindofer MáydeDeoSí&ad-
SaóBcrnardo^onde aquellcsoíTos vogada dos pcccadorcs a ffiid:os,

cftaô cfperando a geral rcfurrcy* lhe tomou húa aífeyçáo dentro crai

ção, para em companhia da alma fua alma taõ efiiàz, que nada lhe

irem gozar dos bens, que ambos era mais agradável , que ouvir

juntos merecerão em quanto viYc« falíar nefta Senhora , & nos bens,

raò na terra- que por ellavieraô ao mundo. Efe

viiihaõ alguns pobres pedir à porra

de
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de fcus pays algua efmola em no cerrarão os Myftcrios do Novo*
meda Virgem Mana , pofto que & o tempo,& lugar cm que fe com-
cllcs lha naó deíTcm por ferem Ju priraô ; de modo que a menina aju-

deos , a menina bufcava modo para dada do Ceo vcyo a ficar bem m-
iha dar cícondidamcmc daquillo formada na Fé Catholica, naó iem

que pedia para comer: & de tai milagre de caber em hum entendi*

modo fazia tudo ifto , que os pays mento de féis annos & meyo ta6

naõentcndiaõcouraalgúa. t que- grande capacidade , que pudeííe

rcndoliic o Senhor pagar eftcs pic« comprehcnder taô foberanos My í-

dofos indícios de zelo Catholico tertos. Anno & mcyo fs otcupou
com a trazer àfua Igreja, lhe abrio a menina cm aprender a Lcy de
caminho para fahir da cegueyra em Chrifto , & a ler , & r íar as ora<.

que ícus pays a criavaõ. Porque çoensda Igreia, furtando o corpo
indo cm companhia de outros me* a íeus pays com taò boa induílria,

ninos a caía de hum fanto Varaó que em todo efte tempo naõ puder
chamado Rayncrio, que enfinava a raó entender coufa algfia de (eus

Doutrina Chriftãa aos meninos na propofitos ,& exercicios, allim os
Cidade de Brabante , & ouvindo que tinha em aprender , como ou*

as or<içoens,que lhes fazia dizer,& tros de Oração mental , em que
as admoeítaçocns Tantas « que o gafíava grande parte das noytes*

Meftrc lhes dava, começou Ra- Tanta fede tinha de ouvira pala»

quel a goílar tanto do que ouvia, vra de Deos, 5c a doutrina Evan*.

que todos os dias continuava a gelica, que muytas vezes fe can«

caía do Mcftre, lem perder ponto cava Raynerio de fuás perguntas,

na hora de acompanhar os meni- fem ella fe cançar de as fazer : &
nos na cícola. E advertindo Ray quãdo o Mcítre occupadocom os
nerid na menina , quiz faber delia negócios naô podia continuar com
quem era , d( o fim para que alli vi- ella , a deyxava encomendada a hua
nha taô de ordinário; 6c como ella ama que tinha em caía , chamada
ointeyraHe de íeu nacimento, & Martha, mulher de vida íantiílima,

pretensão , & do fecreto motivo que gaílava grande parte do tempo
que aili a trazia : elle cheyo de con* cm praticas clpirituaes com a faa»

tentamento do que ouvia, lhe pcr^ ta menina admirada de ver aquella

guntou fe verdadeyramcnte dcíe- fede dalma ^ com que bufcava os
java íer Chriftãa, & deyxarace- rios da graça Divina , encerrados

gueyra de (cus anteparados. Ne- nas palavras Evangélicas. Paífa*

nhúa coufa deícjo mais, lhe refpó

*

dos quafi dous annos , vieraó fcus

dco Raquel) com tanto que me pays aconjcdurar o que paífava:

cnfincis que coufa he fer Chriflãa* & fazen lo diligencia cm faber tu>

Ouvindo i<.aynerio fua delibera» do de raiz, naõ faltou quem lho

ção , & crendo haver nella alguma defcobriíTc da maneyra , que nada

graça Divina, que a guiava ao ca- do pâdado lhe ficou occulto : &
iiiinhodafalvação,lheenfínounof chamando outros Judcos paren*

faFò Catholica , cxpondolhe os tes, de amigos ícus , coníultàraõ

Mylteriosdclladefdcâ crcaçãodo entre fi o cafo , buiçando meyos,
mundo,& queda de noíToprirncy* com que a poderem divertir do
ro pay Adam atè a vinda , £c Pay. amor, que tinha à ley Evangélica

:

xaó de noífo Salvador Jefu Chri- & depois de vários pareceres , £c

ílo , declarandolhe as figuras do difcurfosqutítivcraô,naõachàraô

Tcíiamenio Velho , cm que fe en« outro mais conveniente, que man-
dalla
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dalla fora de Brabante a lugar^onde dio q a dcyxaíTe dormir fó aqucllâ

naõ tivcííe comunicação com Ca noy te : mas por mais inftancia que

ihoiífos , & bulcarlhc algum man- nilto fez , o naô pode alcançar , cc«

c^bo Judeo, com que a cfpoíaííem, mcndo a mãy que foíTe para algum

para que tendo-a elle cm fcu po« fim contrario a fuás detcrmina-

deratè chegar a idade de fcrcala- çocns, &no fim fe vieraó a con-

da, a guardatk de qualquer con« cercar, que a dcyxaíTe dormir cm
verfaçáo,que a pudefle divertir da húa caminha junto aos pês do fcu

jcy Moyfaica. hfta determinação, leyto, onde naó podia íazercoufa,

qucopay tonnou,naôpodefcrta6 que a mãy naô viíTe. Grande parte

fccreta, que Raquel a naô conje» danoytcpaíTou a íolicita Raquel,

turaífe, & temendo o cffcyto delia bufcãdo mcyos como poder etfcy»

com os mais inconvenientes, que tuar feu deícjo, & dcfmentir os

dclic podiaô recrefcer a fua falva* olhos da mây , que nunca deyxava

ção , mandou hum recado fecreto de a ter prcfentc : & como fe def«

a feu Mcftre Raynerio, dizendo vclaífe nilto muyto tempo, ador-

<3ue fcaquclla noyte íeguinte naõ mcceo contra a madrugada de mo-
dava ordem como fe íahiíTe de cafa do^quc fe paíTáraõ as horas^em que

de íeu pay , & recebeíTe o Baptií- Raynerio a cfpcrava muy foliciro,

mo, quc tantas vezes lhe tinha pe & temerofo de íua tardança , cren-

dido, corria muyto rifco perdclla do que os pays a deteriaó , fcntin»

de fua vifta , & perdcrfe também dolhe a deliberação,& quanto mais

o fruto,que tinha feyto cm íua ai- ii\o temia, tanto com mayor fer-

«la. Porque Abraham feu pay a vor a encomendava à Virgem Sc-

mandava fora de Brabante a huma nhoranoíTa. Nem foraô fuás ora»

terra íituada da outra parte do çoens de pou:o fruto, porque na-

Reyno com determinação de a quellcproprio tempo, em que dor-

cntrcgarlogoahumJudeo,quelhe miacom mais defcuydo, lhe appa-

tinha cfcolhido porcfpoío. Muy» receoa Virgem Maria acompanha^

toleafíligioRayneriocomtaôtra' da de grande rd plandor,ôc fcrmo»

fealhofa nova, porque vio o grande fura, &: acordando-a lhe diííc:

p rigo cm que eílava fua querida Catharina,lcvanta-tc,& faze o ca«

oifcipulaj & depois de a ter parti, minho que tens aílentado, que ncl»

cularmente encomendado ao Se- leic naõ faltará nunca meu foccor-

nhor, lhe mandou dizer que íc cf- ro. Acordou Raquel com humef»
forçaíTe, &tivcfle grande coníian. pantograndiHimo &tal,quccain-

ça na Virgem Maria, porque cila dodacamaabayxoefpertouamãy
abriria caminho a fua falvaçáo , & que dormia , ôc ficara íobrcfakada

elle da fua parte naõ faltaria em na • de ouvir o ruidr) q fizera ao cahir :

da : accrcfcentando que no dia íe- mas tornando-fe a aq atcrar hua, ôc

guinre o mais cedo que lhe foíTc outra , adormeceo a mây taó pro-

pofíivel trabdhaíTe por chegara fundamente,que Raquel teVc tem»

íua cafa, & que dalliíe daria ordem popara íe veílir,& ir cm bufcade

como ícus defcjos fecompriíTem , leu Meíte Raynerio , a quem fua

& os de fcLi pay naó tivcíTem cíFey- chegada livrou de mil ícbrefáltos,

to. Algum tantofeconfoloua fan. &enchcode novo contentamento,

la mcnma com a repofta do Mef. Naó quizolanto Varaõ ter a me-
trc , efperando por íeu meyo reme- ninaefcondidacmfuacafajpor naó
dio ao mai que temia : &fallando recrercer algum perigo de fcrreíli-

-amorofâmente com a mãy^ lhe pc- tuida a feus pays antes de receber a

£'^^^ agua
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água do Baptifmo : mas levando-a via de ficar cm vida , & lugar onde
a hum Molicyro dcRcIigiofas da anaô pudcíTc mais ver, tomando
Ordem de Ciftcr , chamado Prado o caminho de Lieja , fez hum largo

de Damas^ que eflava legoa & mca arrezoado ao B ípo, qucyxando-fc

da Cidade de Brabantc , a entre» do engano da menina , & da força

gou à Prelada^ contandolhequan* que (e lhe fizera em a levarem de
toa(èentaõlheíuccedéra^& a par- cafa fcm íeu coníentimento ^ & a

ricular graça do Ceo,com q aquclla fazerem Chriltáa em idade , que a

menina fora guiada dcfde íeu na* innocencia delia eftava moârando
cimento^ de que todos os prefen* fer mais inducção , & engano, que
tes ficàraó maravilhados ; Ôc com vontade, & fervor de quem rccc-

univerfal contentamento rccebeo bia o Baptifmo : ajuntando a ifto

a agua do BaptifmOj& lhe foy pofto que fc naò qucyxàra , nem fallàra

o nome de Cacharina , como lhe mais no cafo^ fedo a filha de idade j

chamara na viíaô,q temos referido, que fc pudera prefumir que a mu-
a Virgem Senhora noíTa. E para í

c

d^nça das leys fora feyta com deli*

accrefcentar hum contentamento beraçâo, & difcurío fundado em
a outro, lhe lançarão no próprio defejo de melhor eítado. OBifpo,
dia o habito defeu, & noíTo Padre que vio a duvida docafo^achando-
Saô Bernardo , conía^raado-a em íe indeterminado no que convinha

efpofadeJefuChrifto. Em quan» julgar ^ & vendo que na fentença

to o íanto Varaô Raynerio eftava confiíha a falvaçáo,ou condenação
cm Prado de Damas entregando dehunnaalma, remetteo a decifaõ

aquella fagrada Virgem a fcu £fpo* docafoa Roma , para onde íe par*

fo Jefu Chrifto , o pay temcrofo do tio ojudeo tanto que teve os pa«

que podia (cr, & folicito na bufca pcis ordenados ,& alcançadas car-

da filha , andava perguntando em tas de favor , aífim <lo Duque, co-

varias partes algúa nova fua , 6c mo de outras muyras peíloas de
quando no dia leguinte ioube o grande valia » mediante as quaes

que paíTara , cortado com entra- alcançou do SummoPontifice que
nhavcl fentimento fc foy ao Du. afilha lhe foíTe rcíiituida, dcpoíla

que de Brabante , pedindo que lhe cm feu poder atè idade de doze an >

foíTc reftituida fua filha , & oflfere

.

nos , na qual fe perícvcraíTc cm íer

cendo a troco delia grande quan- Chriftãa, & Rcligiofa , a deyxa.

tidade de dinheyro , como aquelle riaó fer , 6c quando naõ> ficaria na

que naõ tendo outra^fencia mais a ley de íeus antepaíFados. Foy a

perda delia , que a pofie de quanto petição cautelofa >6c chea de inven<

tinha. O Duque como Catholico çâo Judaica , porque nefte meyo
leeícufou de fua petição, dizendo tempo, em que lhe havia de fer a

que pois fua filha recebera o Bap* menina reftituida, criaõ os pays
tifmo,6c citava confagrada a Deos, que com mimos , 6c aíFagos a indu^

naõ podia entender na matéria de ziriaõadeyxar a Ley de Chriílo,

fua entrega , que trataife aquillo aquando eílesnaõbaftafTemjCom

com oBifpo de Lieja, ou com o temores,6c ameaças acabariaõqua*

SummoPontifice, 6c que determi- to quizcíTem. Éntcndco a íanta

nando cllcs íer juíia fua reítitui- Virgem muy bem eftcs defígnios,

çáo, o favoreceriacom tudo quan- 6c mandando chamar a Raynerio

to foíTe em fua maó. Abraham,que fcu Mcí^re , fe qucyxou com ellc

perdia o fentido cm cuydar q a lua do modo que fe decretara fua cau-

Râqucl criada cm tanto mimo ha^ ia, dizendoque cm nenhum modo
t.^: lii con-
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convinha dcpolítar fc em mãos iri- lagrimas nos olhos eftivcra atê en«

iieis asprcndas^que no Bapcifmo taô efcucandoa pratica da fanta

fc entregarão a
J
cfu Chrifto,& que donzella , depois que as vozcsi do

para dcfcnfaõ, & bem de íua caufa, pova fc acabarão , fazcndo-a che*

queria apparcccr peíToalmcntc cm gat mais perto de (i ,& venerando

Lieja, aonde cfpcrava moílrar que nella aquclle eípirito^que com taô

o decreto do Summo PonciBce evidentes íinais a lUuihava^ pro*

fora paíTadofobrefalfa informação nunciou por fcntença diifinitiva

de fcupays&naô conforme ao que em virtude da cómiífaõ, queoSu-
paíTára em fua convcrfaó. Muyto mo Pontífice lhe dava , que a fanra

fcíitioRaynerio efte tranze , por * ficaíTc no Moíteyroonde eftava, &
que vendo fua pouca idade ^ temia feus pay s continuâíTem a demanda
que na preíença de taõ grande per- por via ordinária , até fe deliberac

lonagecomooArcebifpo, & ou» o que convinha. Laftimado ficou

trás pedoas graves
,
que haviaõ de o ) udcocom aquella retolução do>

affiftir na determinação do nego- Arcebifpo , mas confiado em (eus

cio,naôfoubcíleallegaroquecon* ardis» naô deyxou de feguir fea

vinha : ainda que deite temor o intento perto de dousannosconti-

aliviava muyto aílim a confiança nuos> no fim dosquaes tcmerofo

queHinha em Deos > como aexpc- de cahir da caufa ^ tratou de Icvac

rienciadagraçaparticular> coque o negocio por manha diabólica

,

o Efpirito Santo alumiava ocntcn • para o que fallou com hum Judeo
dimcnto de fua Serva . ôc depois de mancebo galhardo^ & de gentil

ter feytooração por ella^confcntio prelcnça, dotado de muytos bens

quefoífeajuizo^acompanhando-a da fortuna^ que para a provocar

clle fcmprc >6í inftruindo-anoquc a feuamor,& a tirar da vida Mor
haviadeallcgar,& refponder por naftica , fc fingiíTe Chriftaõ :&
fua parte,tcndo para fique aquella faltando com cila a provocaífe a

innocencia havia de mover os Jui- tornar ao Judaifmo , promettendo

zes a piedade para naõ darem len* accycalla porcfpofa. Fez o mife-

tença contra ella , nem a obriga, ravel Judeo tudo com grande difll-

rcm a dcyxar o Mofteyro por fe muíaçâo, & indc-íe ao Mofteyro
tornar a caía de ícus pays* Chega* de Prado de Damas > pcdio que o
da a SantaaLicja^di poíladiante baptizaííem : o que fe fez com
do Árccbifpo, & de outras muy- grande alegria de todos, naò fuf*

tas peífoas conílituidaS emdigni. peytando ninguém afalfidade do
dadc, por taõ gentil modo fallou pérfido^ que depois de baptizada

na matéria de fua convcrfaó , 5c cõ fingindo-í e parente da fanta meni*

taô vivas rafoens moílrou os in* na, pcdio com grande inílancia à
convenientes que recrefciaó de a Prelada que lhe quizcíTc dar li-

tornarem a meter cm poder de fcu ccnça para a ver , & fe alegrar com
pay, que em quanta gente alli fe ella na novaley,emqucjàelhva5
achou deraô as lagrimas dos olhos unidos. A Abbadcífa,que naõ ima-

final dos cífeycos do corarão, de da ginava malicia algúa, nemlhe che*

piedofa compayxaõ, que todos ti- gava ao peníamento traça Judaica,

veraõda menina ; & tantas vozes veyo facilmente cm lhe conceder

levantarão em íua dclenfa^ que fe o que pedia , 6f mandando chamae
ouviaõ na porca que chamaõ de S' a íanta,ella fc efcufou com palavras

LambertCjPadrocyroda mcfma Ci* humildes , dando taõ boa cfcufa >

dade. O Arcebifpo^ que com as que pormuytainí!anciaquefelhe

> fez.
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fcz^nuncaapudcraõobrigaraque mais Rcligiofas, Guardava fcvc-

vifle o Judco^até que ellc confu- riffimamcntc a Regra, & prcceytos

fo ^ & actonico íe tornou ao Judaií* de íua profiífaõ , fcm quebrar hum
mo,& os outros vencidos da conf* minimo ponto delias , nem accytar

tancia da Santa , deiííliraõ de lua dirpcnfaçáo do rigor Monacal em
prctcnçâo j£c a deyxàraõ perfevc- jejuns^ nem vigílias, ôc chegando
rar na vida começada. Vendo-fe a bum fublime grão de pcrfeyçaOj

ella com o rcpoufo dcfejado, & en- a chamou o Senhor para íi em qua«
tregue por votos ao jugo de Chri< tro de Mayo , fegundo alguns > ôc
íto , de tal modo fe deu à contem- deyxando a vida mortal,6c caduca^
plação^ que caufava efpanto aos q fe foy gozar da Bemavcnturança
a viaò,& aíFervorava todas as pef- eterna. Floreceo fua íepultura cõ
foas

,
que tratavaó com cila. Sua aigúas maravilhas, que nos rou«

converfação era com Deos,& nelle bou a antiguidade ,& inadverten-

tinha depoíitadas fuás efperanças, cia dos que paíTáraõ com bem laíli*

& a elleacodia em fuás tribulações, ma dos prefcntes. Os annos,em
& neceífidades : & quando via os que efta Santa doreceo^bem enten •

pays, aparentes das outras Reli- do naõ ferem taô antigos, como
giofas acodirlhe com viíitas , & aquellesemquelcvoofíodahiíto.

tratar com ellas familiarmente , a ria^ mas a culpa tem relaçoens de
Santa fehia por de joelhos diante maõ^ que vindo de varias partes,

de hua imagem da Virgem Maria chegaõ com mais , ou menos cer ^

Senhora noírai& com os olhos cu- tcza , conforme faõos que as tiraô

bertos de lagrimas lhe dizia: As dos Arquivos j ôcmcmoriacs dos
Religiofas minhas companheyras Conventos*

recebem cònfolaçao j & dcfcanço
,

com fuás mãys , parentes , & ami-
"~^

gos : mas eu, Senhora minha, que CAPITULO XXIII.
lou pobrezinha, & orfaa,& indig* >

na de todo obem , me venho para Vo nacimentOy& infânciade Santa
vòs com fumma confiança , como Ltogarde Religiofa da Ordem de-

para pareça,ôc Senhora minha,por Ctfter , com as ejiranhas moftras

tanto vòs fó entre as outras me fe- de fàntidade, que deu, fendo me»
reis refugio,& confolação. Nem nina.

lhe ficavaó ifruílradas eílas efpe-

ranças , porque a V irgero Maria a A Confufaó ,& pouca certeza Thomas
confolava muytas vezes com mi- JlV dcconta,quelegueoCatha Cautim.

mos particulares , apparecendolhe logo dos Santos , que atègora fuy fi"""!'
cercada de reíplandor, & fermo* feguindo , onde cítaó os números & j/sú.

fura incomparável , & revelando, muy viciados, foy cauía de me tra-
^J^^J*

'•

lhe foberanos myílerios. A paciê- zcr a ponto dcanricipar a vida de parJf!"

cia deíla Santa foy taõ eftranha. Santa Leogarde tanto tempo antes Cathab-

que as Religiofas fe confundiaõ de do lugar que lhe era devido j mas cx^^^âl
a ver , porque nunca em fua bocca como vay pouco, fendo da própria 4^.

houve palavra indinada , nem fe Ordem , ir mais ou menos antici-

ouviorepofla a injuria, que fe lhe pada, naõ quiz tornalla a mudar
diceíTe. Foy de caridade rariflima, deite lugar,onde primcyro a tinha

& defoberana humildade, & tal efcrito, mascomeíla falva conti-

cm todas as mais virtudes, que fua nuarey com fua narração. He pois

vida era hum cfpclho de todaií as de íabcr que a Virgem Santa Lco*
sT ^ lii ij gardc
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gardefoy natural da Cidade Tun. nar o intcreíTc dos honacns coiii

grcnfc^nacida de pays nobres quá- fcrmoíura^aperíuadio a que tro<

to ao mundo , & juftos para com caíTeoefpofo mortal, & tranzito-

Dcos, os quaes como amaíkm a rio pdo eterno , & immortâl, pois

cfta filha cordialmente pelas gra- ncUc tinha ícguro o dcfcanço,que

ças,& does naturaes, que Deosre- no da terra tltava cm connngcn-

partira com cila , determinarão cia. Dura parecco cHa períuaíad

cafalla com algum hoir em illulirc, nos primcyros lanços ao penfamé-

deque fua geração ficaíTc avante- to, & opiniaò de Lcogarde, mas
jada. Para cíFcy to do qual lançarão como foíTe dotada de bom juizo

,

feu iuizoi tenteando o modo que & conlideraíTc quaó pouco avante*

teriaõ de lhe ajuntar hum dote co« )ado podia ler (eu caíamento cm
pioío > & depois de varias traças taó abatida fortuna , aíTcntou com»
aflcmàraõ de darem a ganho huns íigo de tomar o habito de Religio-

vintc marcos de prata , para que ia , & acabar a vida em eftado vir*

íflim tiveíTem boa copia de dmhey» ginal , dcdicando-íc a hum Deos,

ro junto quando a menina chcgaíTe que fem rclf cyto d( s bens da for-

^ idade de poder caiar. Nem a pro* tuna nos enriquece com os de lua

pria Leogarde cftava fora dciics graça. Grande foy o contentamcn'^

penfamentos > porque fabendo os to dos pays quando loubcraõ fuà

do pay, & mãy> tendo os fcus muy determinação , & indo-íe ao Mof.
conformes com elles, folgava de çtyrode Hai>bania,que cradaOr»
fe tratar com galas > 5( gentilezas^ dcm de noífo Padre S. Bento, onde
queaccrcfcentavaõ muyto na fer ílorecia naquelle tempo a Obfer-

mofura natural, de que era ornada: vancia Regular, & fallando com a

roas Deos ^ que coAuma guiar as Prelada, alcançarão coníencimen.

coufas por meyos muy diffcrcntcs to para recolherem alli a Leogar*

do que os homens cuydaõ > tratou de. A qual como aceytara aqueila

as de Leogarde de modo, que o vida mais para remediar neccílida.

mercador.a quema prata fora en« dcs , que para feguir a pcrfcyção

tregucj, em lugar de tirar ganho, Evangélica , naõ perdeo com as

diminuhio de mod > , que de vmte galas do mundo a vontade de pa-

marcos lhe tornou íó hum^allegan* recer bem > ainda que dentro no
do que perdera todo o emprego Moíieyro. Hua vez eftando Santa

no mar j com o qual contraíle fe Leogarde engolfada em hum pen-

desfez muyto a roda de efpcran- lamento de amor terreno^ & quaíi

ças,queos pays de Leogarde ti- vencida delle,lhe appareceo Chri-

nhaõfeytoemfeucafamento: mas íionoílo Rcdemptor humanado

»

naõ asfuas delia j porque com to & moilrandolhe a cha^^a do Lado
do cflc deícngano fe tratava com aberta ,& derramando Tangue, lhe

as mcfmas galas,& gentilezas que diíTe: Adverce,61ha minha,que dec-

antes, tendo para (i que o cxceíTo te dia em diante depoíites aqui teu

de fua fermoíura fuppriria a falta pcníamento íem procurar paífa-

dodote:masamáy,qcramulherdc tempos itlicitos. Admirada fícou

grande madureza , & bom juizo

,

Leogarde com taõ maravilhofa vi -

tomando-a de parte hum dia> & faõ; 6c abrmdoíe-lhe os olhos do
pondolhe diante dos olhos a pouca entendimento ^ cahio no deíati no
poíHbilidadc , q tinha para lhe dar que comcttia ^ de dando de maõ às

marido conforme a feu eíiado> ôc coufas do mundo, fe entregou ro-

a vaidade de quem cuydava cnga^* da afcu DcdS;» naõ apartando nuca

•ib'!*^^ \i ui da
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da imaginação a fcrmofura de feu naô pudeííc por vontade j & como
roíío , & a fonte de vida eterna, achalTe nclla hum animo derermi-

que vira manar de feu Lado : & nado a morrer antes, que conícn*

quando lhe repreíentava o demo- tircoura,emqucvcnialracntcoífé-.

nío imaginaçoens profanas , & ti» dcíTe ajefu Chrilio feu Eípofo,

nha no pcníamentooamor,que a mandou ao criado que UnçaíTe

inquietou,© lançava de fijinvocan- maô delia. Muyto feniio a Vir-

do o Nome de feu Erpofo, & Re- gem efte atrevimento , & com o
demptor JefuChriílo, a quem fc roítocuberto de lagrimas lhe dií»

tinha toda entregue y & com tanta fe que aqucUa maõ, que eOendia
deliberação , que tudo o que naô para a deter , feria caufa de fua def-

cra cuydar ncUe> & iníluiríe cada cruição
; junto com eílas palavras

hora mais em feu Divino amor^ti* fazia a Santa todo o poífivel por fe

nha por martyrio iníoífrivel. Pu* livrar de feu poder | ainda que naõ
nha-fe dias,& noytes inteyras dia» fora poíii vel , fe a naô livrara o feu

te da imagem de Chriíto crucifi- Anjo da guarda , que desbaratou

cado ,& com os olhos na lançada, os danados intentos do Cavalley •

que vira aberta cm feu peyto , def- ro , & poz a Santa em íalvo fora de
fey ta em rios de lagrimas chorava fuás mãos, deyxando-os attonitos

o tempo que perdera fcm o amar, femfabsrem que fora delia. Che-
& fervir : ôc tanta brandura fcntia goutSanta Leogarde a cafa de húa
na oração , que nunca íe apartava ama íua com tanto fobrefalto do
delia. Mas o demónio, que fentia que paílára , que deu muyco cm
tirarfelhe das mãos taõ rica preza, que cuydar á boa mulher na pri-

tornou a buícar outros mcyos de meyra vifta i mas inteyrada no fuc
inquietação , com que perturbar o ceíTo , deu graças ao Senhor pela

animo da Santa, incitando a hum ter livrado taõ milagrofamente .*,

Cavalleyronobiliílimo na geração, & acabando aquella vifíta da ic-

^ muyarrifcado nas armas, que mãa, fe recolheo em feu Moíteyro
fe lhe aíFeyçoaíTc com mil cxtre- com determinação de naõ fe dey-

mos de amor, & a folicitaífe por xar dalli em diante ver de homem
todas asviaspofliveis,mandando- algum, vendo por experiência o
lhe recados , dadivas , cartas amo- perigo, em que a punha fua exceíli-

rofas ,& outras coufas femelhan* va fcrmofura. Aquelleque ouíou
tes, tudo o qual a Santa lhe engey - lançar maô da Santa , tornado a íua

tava, fcm coníentir em muytos cafa com hua fúria diabólica ma.
mezesque lhe nomeaíTem feu no* tou fua própria mulher fem culpa

me. Mas elle, em quem a conílan* algúa, por onde Ihecõíifcàraõ feus

cia de Leogarde accrefcencava o bens, & andou deAerrado até aca-

amor, U dcíatino» vendo que ne- bar a vida, comprindo-fe a profe-

nhum fruto alcançava de íeus ro* cia de Santa Leogarde em fer a

gos , determinou adquirir por maô, que a oífendcra, caufa de fua

mcyos illicitos o que pelos ordi« deftruição. Dcu-íe a Santa deíic

narios naõ podia: 6< fabendo como tempo em diante a tantos jejuns,&

Santa Leogarde havia de fahir do abílinencias , que as outras Reli^

Moikyro a vifítar húa irmã a (ua, giofas íe admiravaõ de ver como
lhe fahio ao caminho em lugar def- o podia fuflentar naquella vida.

povoado cem hum criado feu ho- Todo feu amor era com Jcfu Chri-f

nicm facinorofo I determinando ílo, & nada fora delle dava rcpou^

Ic valia coligo forçoíamentc,quãdo íoa ícu coraçâo;& como nclle eftaq

\^

'

lii iij femprç
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fcmprc certas pag^s avanrcjadas

,

íagrada taô clara,& difíintamentc,

tac familiarmente lhe apparccia, 6l como quem era allumiada do pro-

a vifícava , como coAumaò viíitar • prio cípinio , que o diífera pela

fe os amigos. E fc algúas vezes, bocca dos Protctas. E vendo de-

cítando occupada ncítcs foberanos pois que lhe naô redundava deite

colloquios, a chamavaõ da parte entendimento o cómodo,que ima*

da Abbadcíía para tratar algum ne. ginàra, nem podia com clle apre»

gocio de importância, ella cõ hua vcytar aos próximos cm raz^ó de

familiaridade cll ranha dizia a leu fcucftado , tornou a pedir a feu

Efpofo Jclu Chrifto ; Efperaymc Efpofo Jcíu Chrilto que lhe com»

aqui, Senhor, que em me dcfoccu- mutaíTe aquelle mimo cm outro^cõ

pando tornarcy logo para vos. No qucmaisopudeíTeícrvirj&dizcn*

que fc moftrava a grande bcnigni- dolhe cllc que pediíTc o de que

dade do Senhor , & a íingeleza de tiveffe mais gorto, reípondco San»

coração da fanra Virgem. Havia ta Leogarde que ncnhúa outra

algúas peíToas^a quem o cfpirito de coufa queria mais , que a poííe de

inveja naô deyxava julgar íuas fcucoraçãoemfórma,queotivcíTc

coufas como cm íi mcreciaô , para taô unido comíigo,quc naó pudcíTc

confufaõ das quacs permittio o Se- amar , nem querer outra creatura

nhor que cm dia de Paícoa do Ef- mais que a clle mefmo. Goncedcoa

pirite Santo> cftando o Convento lheo Sc nhor efta petição com a fa *

no Coro, a viíTcm arrebatada da cilidadeque coOumavaas mais,&

terra altura de dous covados ^ fe- daquclla hora em diante naò fentio

guindo o corpo a câicacia , & at • mais tentação íenfual , nem penfa-

tracção do elpirito,que arrebatado mento, que a provocaíTe a coufas

para oCeo,deíeiava levar comíi illicitas, mas com hua quietação

goopezodacarnc. Outravczja» admirável pcrfcvcrou o reftante da

zcndo cm íeu leytõ, viraô as Reli- vida taô enlevada na contemplação

giofasdcícer febre ella híja clari» da Bemavcnturança , como íc jà

dade taô reíplandccentc como o naô vivera na terra. Naô parara»

próprio Sol, que fe deteve a ma- aquiosfav írcsdeleuEfpofo^por-

yor parte da noytc fcm fc mover que como citava toda rcfignada em
daquelle lugar. Alcançou tanta íuas mãos, qu.z pagir com exor.

virtude do Senhor , que cm tocan- bitancias de amor ( fe cm Deos as

do com íua faliva qualquer cnfer- pôde haver merecedoras de tal no»

mo o deyxava livre da enfermida* me ) as que ella fazia em fe negar

de; & vendo que por fe publicar a Ç\ própria : ò? como hu^aia noytc

cita graça concorriaô muytas pef

•

cançada de eftar de joelhos em con-

foasao Mofteyro, &perturbavaõ tcmplaçãofclançaílena cama, lhe

fua quietação, & a das outras Re* fobrevcyohum fuor grandiílimo,

ligiofas , pedio ao Senhor lhe c5- acompanhado de fraquezas extra*

muiâíTe aquella virtude cm outra, ordinárias, que a detu craô cm du»

com que íe accndeíTe mais em feu vidas fe íeria bem ic às Matinas, ou
amor : & dandolhe clle acícolhadc repoufar atè ter slgum deícanço;

qual queria, a Santa lhe pedio a no meyo dos quacs pcníamcntos

graça para entender o Pfalteno de ouvio hua voz , que lhe diífe fc Ic-

David com todos os myfterios vantaífc,& foíTe à Igreja orar pelos

dellc. Concedeolhc o Senhor íua peccadores, & pedir ao Senhor mi-

pctiçãOj& dahi em diante entendia tigaííe a indinação , que tinha con-

o profundo fcntido da Efcritura era o mundo : & como cila obede-

cendo
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ccndo fc levantaíTe , vio entrando as imperfeyçocns de fua vida,pois
na Igreja a noíTo Rcdcmptor Jcfu pcrmittia que tirando-a do rcpou-
CnriftopcftucmhõaCruzcomas ío da contemplação , a mandaíTem
chagas abertas derramando íanguc governar almas, cadi huma das
taõ frefco , como fc cntaõ o acaba* quacs tinha pcrfcYÇoens;& graça^,

raõ de crucificar. E vendc-o Santa de que cila vivia bem remota , no
Leogardc naquclla forma , enter- que lhe dava a entender que a Prc«
necida de coração , & derramando laíia era mais para aprender virru»

grande copia de lagrimas , fe proí- dc> que para cníinar a gente , que
trou de pelhos diante delle ^ & o tinha tantas :& depois de fazer dí«

Senhor defpreggndohum braço da verfas confideraçoens no cafo ,

Cruz^ a abraçou comfígo muy fua* achou que naõ havia outro carni*

vemsnte , & chegandolhc a bocca nho melhor para evitar as honras

à lançada do Lado > parecia a Santa de Prelada ^ que dcyxar aquelle

Leogardc tirar delia húa fuavida- Moíleyro, onde a vcneravaò, ^
de taõ fobrcnatural , que lhe leva* prefcriaô a todas as mais > & iríe

va o coração trás íi : & dahi em viver em outro , onde foÔc man-
diante houve quem experimentou dada , & lugcyta ao querer, & von«
que a faliva, que lançava a Santa da tade alhea. Niò fe quiz a Santa re«

bocca , era mais doce que toda a foiver logo nefte parecer , nem dar

doçura da terra. Nas obras de vir- moílras que o traíta na imagina-

tude naõ fentio daquellc dia em ção,atéque ceve particular rcve«

diante repugnância algua ^ antes as lação do Senhor acerca do que lhe

fazia com tanta promptidaó, como convinha fazer neílc cafo, & foy
fenaô houvera nella a repugnância que dcyxando aquelle Convento^
para obem que nos ficou por hera. fcpaíTâilíe ao Ducado de Brabante,

ça de noflb Pay Adam. Nas pala- fictomaíTeo habito de Cifternoin.

vras fe lhe via dahi cm diante húa figne Moftcyro de Aquiria , onde
brandura , ôc attracçâo taõ grande^ naquella idade citava a Obfervan-
que naõ havia coração cbftinado

,

cia Regular no cume de toda a per.

nem peccador endurecido cm fuás fcyçâo. Grave parcceo a Saca Leo«
culpas , a quem naõ provocaíTe a garde aquella mudança , naõ pela

lagrimas de penitencia : & ainda troca do habito, que ella dcfcjava,

cm praticas comnnuastallando com mas por fe fallar cm Brabante a

as outras Religioías tal graça ti- linguaFrancez.i, de que naõ fabia

nha ) que a eQavaô ouvindo como coufa al^úa ; mas como fe guiava

coufa do Cco. Succcdeo nefta con- pela vontade do Senhor , deyxan *

junção falecer a Prelada do Mof- do-fe cm fuás mãos , & encomen»
teyro de Hasbania , & como a vir- dando-fe a elle, começou a pòr em;

tude de Santa Leogardc era taõ co- ordem fua partida > naõ ícm grande

nhecida de todos, foy dccommum lalHmadasReligioías, que vendo
confentimentoelcytacm PnoreíTa partir de fi raó grande Serva de

( porque alli naõ coílumavaõ a Deos , choravaõ íem confolaçao :

chamaríe AbbadeíTas, dado que mas a Santa com palavras amoro-
foíTcm da Ordem de noíTo Padre fas,&comlhesmanifí'ttarasrevc«

S. Bento Jcom tanta repugnância laçoens do Ceo, fc efcufava dos
fua, que conveyo obrigalla com rogos^com que as Religiofas lhe

cenfuras a tomar o governo , em pcdiaõ que as naõ deyxaífe , ainda

que cila fcqueyxava com leu Efpo- que baliou a compayxaó natural

fojdizcndo que jà via quantas eraõ para IJic fazer diUcar a execução
da
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da partida muyto tempo , & quaíi aguardando occaíiaó de fc partir

a naõ fizera , fe hum fanto Varaô, para o Mofteyro de Aquiria , refo

.

chamado Joaõ Ly rano, a naó inci* luta jà cm naó fazer demora tanto

tara , por revelação que teve , a íc- que faraííc de hua cnfcrmidadc,ciue

guir leu pricncyro intento :& cuy» a trazia muy debilitada : & Icvan-

dando a Santa que fatisfazia^ to. tando-íe às Matinas hum dia de

mando o habito cm outro Moftey- S. Joaó Evangelifta ante portam

ro da Ordem de Cifter , que naô Latinam , como levaíTc o penfa-

foíTcode Aquiria, quizera paflar- mento occupado na grandeza do
íe ao de Hcrkcnrode, fabendo quã- Santo , lhe appareceo húa Águia de
to nclleflorccia aobfcrvanciaRe- fermofura mcompreheníivcl , de
guiar : mas Chrifto noíTo Redemp- cujas pennas fahia hum refplandor

tor lhe appareceo , & com palavras baílante para dar claridade ao mu *

claras lhe diíTc que fe foíTc ao Co- do todo ; & ficando a Santa venci,

vento de Aquiria , porque doutro da de tanta gloria , efparava que íc

modo fe apartaria delia >& a dey. accõmodaífe a claridade à fraqueza

xaria para íemprc. A eftc defenga- de fua vifta^para poder gozar mais

no íc accrecentou outra revelação, a feu gofto da belleza de tal viíaó:

que teve hfia fanta mulher chama, êc como o Senhor lhe fatisfízcíTe

da Chriílina,qucdapartedeDeos cíledefejo,vioque a Águia feche«

lheveyo dizer fe naõ detiveíTe em gava a ella , & pondolhc o bico na

bufcar o lugar.ondc tinha certa fua bocca, de tal modo lhe illuikava o
falvação , nem temeíle a ignoran- entendimento, Ôc deyxava a alma

cia da lingua , & coílumcs , que fe clarificada , que nenhum fegredo

ufavaõnaquella Província, porque de gloria poílível a entendimento

o Scnhor,que a là mandava,lhc da* de pcíToa humana deyxava de en«

ria remédio a eftc defeyto :& quâ- tender naquelle inftante -, & defap-

do o naò dèíTe , que mayor gloria parecendo a vifaó gloriofa , ficou

lhe feria eftar porvontade de Deos Santa Leogarde com húa faudofa

naõ fò naquelle lugar , mas em ou. lembrança do que vira,& taõ avan-

tro de terribcis penas , que contra tejada nos fegredos da contempla.

cila em todo o repoufo , & defcãço çâo, que fe naò conhecia a íi pro-

da vida. Appareceolhe também pna. Poucos dias depois vindo

Santa Catharina Virgem, & Mar- àqucllc Mofteyro Huardo Bifpo

tyr, Patrona daquelle Mofteyro de Laodieníe, 8c benzendo alguas Re-
Hasbania , & a encheo de confian

•

ligioías, foy a Santa hda dellas>cni

ça, promettendolhe que fempre cuja cabsça foy vifta de algumas

a teria por advogada , & de dia cm pelToas huma riquiHima coroa de

dia a fubiria o Senhor a tanta graça, ouro cm lugar da venda branca,

que merecefle hum famofo grão com que coítumaó cingir a cabeça

de gloria entre os coros das Vir- das Rcligiofasneíteoííicio : &: fi«

gcns:& outro dia apparecendo a cando daquelle dia em diante mais

Santa a húa Religiofa devida fan- prompta para íeguir o Cordeyro
tiílima, Ihediífe entre outras cou- fcm macula, o Senhor fe lhe mof-

ias muytas que tomaíreporadvo- trou na própria figura, eílando

gada a fanta Leogarde , ainda que cantando as Velperas, deyxando-a

fe partiflc daquelle Gonvento,por* enriquecida com maravilhoías cn«

que Deos a fublimàra tanto , que chcntcsdemiícricordia. Chegado
lha tinha dado por companheyra emfimotermodc lua partida, íe

oa Gloria. Andava Santa Leogarde dcípcdio das Rcligiofas com ranto

jíU ícnti-

Vi
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íentimcnto de cada húa, que fcm dasasvoíitaJcs de todas as Reli-

Ihc poderem fallar, a fcguiaõcom giofas : & de tal modo florccco

os olhos cubertos de lagrimas, q aqui a fanddade de fua convcrfa-

cila pagava com outras taes , por- çào, que de muytos Conventos,
que a criação, & convcrfação de que de novo fc furtdavaô cmFran-
doze annos, que vivera cm fua cõ- ça , & noutras partes r era pedida
panbia j, lhe naõ dava lugar a me- para AbbadcíTa ; òc tanta iniiancia

nos. Fez oração ao Senhor por to- íie lhe fez ncílc ciío por algQas ve •

das, tomando nella por advogada zcs> que a Santa fc queyxou à
a Virgem Maria Senhora noíía , a Virgem Maria, dizendo que> pds
qual lhe appareceo, & com bran- dcyxàra o habito^ & profííTaô pri-

das palavras a confolou , agrade- meyra , onde a tinhaó fcy to Prela*,
çendolhe a mudança que fizera pa« da , por viver em quietarão 4 & rCf

ra húaOrdem fundada cm louvor, poufo dalma , naõ confentiffc me-
& gloria fua , òc promertcndolhe tcrcm-na em govcraodil aias, pois
que por íeu refpeyto teria fcmpre náocra para iíío,nem lho papmict ja

cuydado particular do Mofteyro a fraqueza do corpo, & dcfcjo da
de Hasbania , & naõ faltaria nclle quietação do cfpirito. Appareceo-
nunca aobfcrvancia , & rigor Mo- lhe a Virgem,& confolando-a brã«

nailico, com a qual promeíTa ficou damente, lhe diffe que naô tcmcíTe
a Santa coníoladiílima , Sc proíe- fcr tirada de fua quietação, por*
guioocaminho começado co ma- que ella era efcudo, & dcfenfaõ

yorcontcntamentOjdoqucatèaili fua: & aflin acomeceo
, porque,

lhe concediaó as faudades de feu nunca poda aprender a língua^

Convento. Vifitou de caminho Franceza> queenraò fefallava eriL

bua fanta mulher, que vivia en- Brabante, òccom iíto fecfcufavafe

cerrada na liírcja de hum lugar de aceytar Prclafia de gente, con*
chamado LoíTo fazendo vida An* quem fc naó podia entender fenr.

gelica, com a qual fe deteve a San- interprete:& foy coufa bem digna
ta quinze dias, recebendo do Se- de notar , que fcndq de vinte &
nhor taó cxccflivos favores, que quatro annos quando entrou no
achcgavaôaficaralheadcfeusícn- MortcyrodeAquiria, & vivenda
tidos , & a fallar coufas extraor- depois nclle quarenta, nunca pode
dinarias. faber da lingua da terra palavras

__ baftantespara pedir de comer, fc

tiveíTe neceffidade. Levantou- f©

CAPITULO XXIV. naquelletempaahercfíadosAbi-

genfcs,quc taó danofa foy à Ct>rif-

Como Santa Leogarde tomou o habU landadc : & como a Santa eftiveíTc?

to de Cifter no Mofteyro de Aqui» húa noyte em oração , lhe apparc*

rta , ó- das grandes revelaçoens eeo a Virgem Maria Senhora noíTa

que teve , & milagres que o Se* com o rofto triftc,& fem o refpbn»
nhor fez por fua tntercejjao» dor coílumado j de que admirada

Lcogarde lhe perguntou a cauía,&
CHcgada Santa Lcogarde ao rcípondcndolhc a Virgem que era

Mofteyro de Aquina , que pelodeíacato, com que os hereges

hc no Ducado de Brabante, foy tratavaó o nome de feu Unigénita

recebida com geral contcntamen* Filho , & por ver a indinaçáO; qud

to, porque a fama de fua faiàtidade elle tinha contra o mundo, lhe ma-

lhe tinha antes de chegar adquirj« dou que jcjuaíTc fctc annos^ pedin-

do
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do iriífericordia pelos pcccadores. familiaridade com Dom Simaò,
Fello Santa Leogardc affim , & cm Rcligioío da Ordem de Ciftcr , &
todo aquellc tempo naô goftou Abbadc do MofteyrodeFuniaco,

mais que paó , & cerveja , nem era homem de grandes letras , & vir-

em fua maõ goftar outra iguaria tudes , o qual tinha húa falta nota •

algíía ,que íe lhe déíTc- Andava vel, que era fcr muy afpero para os
neíle tempo pregando no Ducado fubdttos^ ôf tratallos com demaíia«

dcBrabante oiníigne Varaò Jaco- do rigor no caftigo de qualquer

bo de Vitriaco , a quem Santa Ma- defeyto. Chegado o tempo de fua

ria de Ognies alcançara graça de morte , a Santa pedio ao Senhor
pregar com íuas oraçoens,&vifi- com grande initancia que tiveffc

tandohãa nobre fenhora enferma^ por bem de lhe perdoar as penas

continuava tanto com as vifitas, merecidas por fuás culpas ^ êc le.

qucporeftc refpeyto dcyxava al« v^llo à eterna Bemaventurança
j

guas vezes oofíicio da pregação, a apparcceolhe Chrifto noílo Salva»

que fora mandado. Era a tenção dor,& diíTequeíeconíolaíTe^por-

fanta,& as praticas, que com cila queelle uíaria de particular miíe-

tinha,caftiílimas, porcm acompa- ricordiacom aalmadaquelle Reli-

nhadas com húa aíFeyçáo mterior, gioio por fcu relpeyto : mas a San

•

que o obrigava a dcfoccuparíe de ta^ que deites mimos tomava moti-
outros negócios de mais impor- vos para lhos pedir mayores , lhe

tancia , por naõ faltar às fuás vi* diíTe quenaõ teria confolação^nem

íitas. Entendec Santa Leogardc deicanço , atè lhe naõ conceder

por revelação particular o engano perfey ta liberdade àquella alma: Ôc

do demónio,& com muytaslagri. o Senhor, que como a filha mímofa
mas pedio ao Senhor que o li* queria comprazer cm tudo , lhe

vraííc dos laços do demónio ;& tornou a apparecer outra vcz,tra*

como naô fofte ouvida por algu- zcndo comíígo a própria almavef*

mas vezes, & fe queyxaíTc ao Sc- tida jà de rayos de gloria, & di-

nhor de a tratar com tanta dureza, zendolhc que íe naóaífíigiíTc^pGr-

cUe lhe diíTc : Eílc homeoi^por que que aquella era a alma
, por quem

rogas , he muy cctrarioem leu co- lhe rog:^ra jcom o qual mimo Leo •

ração aos deíejos do teu , por tan« garde fícou contentiííima ,& prof»

to naõ te afflijas , veado que fe naõ trada aos» pés de Chriíto lhe deu
admittem teus rogos. Ouvindo graças por taõ foberana mercê,

iílo a Santa , chea de foberana cari. Algumas vezes depois apparccco

dadc lhe rcfpondeo : Que me di» aquella ditofa alma a Santa Lcogar.

zeis,mifcricordiofiífimo Deos ,& de , & lhe revelou que hou v^cra de
Senhor meu? Ou me apartay de cílar onze annos no Purgatorío.fc

VÔS5 ou livrayefte homem, porque naô fora fua oração. Com todos

vos rogo, ainda que ellcnaôquey- eftes mimos, & favores do Ceo
ra. Compnolhe o Senhor feu de« naõ deyxava Santa Leogardc de
ícjo taõ promptamcntc , que da* temer o íim da vida , 5c com muy*
quelle dia em diante conheceo }a. tas lagrimas pedia ao Senhor que
cobo de Vitriaco o pcrigo^quc an- a certiâcaíTc de fua falvação .* U co-

tes lhe naô deyxava ver o amor mo húa vez entre outras muytas

terreno, & apartando occaíiocns, ef^iveífe occupada neifle penfamc*

veyo dar graças a Santa Leogardc to, ouvio húa voz, que por vezes
da miíericordia , que cô clle uíára, lhe diflc que viveíTc contente, por«

Teve a Santa grande devoção, àí que fcm falta era fua vida muy
ww " agra-
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agradável a Dcos(dc que naõpaífa» no caminho deRoma,para onde hia

riaõ muytos dias , que naô foíTc fobrehú negocio importátc,appa«

certificada por outra via , como na rcceo a Santa Lcogarde na cerca do
verdade aconteceo ; porque cftan- Mofteyro, onde andava paíTcando;

do muytas Religiofas fallando no a qual imaginando fer vivojhe fez

palracorio, chegou a ellas hum ho* final«om a maõ^que fe foiTe ao paK
mem de prefença venerável, &lhe ratorio, onde lhe iria logofaUar :

pcdio que chamaíTcm alli a Leo- mas certiíicando-aejie como era jà

garde > porque tinha que praticar paliado da Viá^t& vinha a comprir
com ella hum negocio de muyta o que tinha aíTcntado , ella prof^^

importância ; & como vicííe, lhe tradacm terra lhe perguntou quç
diíTe diante de todas : O Senhor fignifícavaõ aqucllas três vcílidu-

Deos vos manda dizer por mim ras que trazia. A primeyra branca
que vivais fcgura daqui em diante, ( lhe tornou clle) fignifíca a virgin*

porque íois muy aceyta 1 5c agrada* dade^que guardey no diícurío da:

vel a fcu coração , & ditas e^as pa< vida. Â fegunda vermelha os tra%

lavras defappareceo fem poder fer balhos,& pcrfeguiçõeSíquc paffey

vido. Alguns dias depois veyo ao pela juíiiçi>QS quaes me chegarão)

Moftcyro de Aquiria hum fanto a morrer por caminhos , 6ç terras

Varaõ j & da parte de Deos certifí* eílranhas. A terceyra azul , que
coua Santa das revelaçoens paíTa- cobre as duas> íignifica a perfey<i

das , a£ãrmandolhe que íabia cftac çáo da vida efpiritual, em que aca*

cm graça com feuCreador. Eílan- bey* Dito i lio defappareceo^ òc a

do Santa Leogarde húa noyte em Santa cotou às Religiofas fua nK>r«

oração» lhe appareceo o Papa Inno* te^naô dcyxando de a celebrar com
cencio Terceyro , que entaõ fale» muytas lagrimas, que o Senhor lhe

cera, tendo acabado o Concilio confolou, dizendo que pois aqueU
Lateranenfe, & com grande ini- le, por quem choravajCltavagozã^

tancia lhe pedio que o foccorreíFe do da Gloria ,& ella o tinha a elle

com fuás oraçoens, porque cílava por cfpofo , 8c confolaçâo, naõ ha *

cm grandes penas do Purgatório, via para que íc affligir cem íeme*

&pormeyo da May de Deos lhe Ihantes extremos» Chegouíe neíla

fora concedida licença para lhe vir conjunção o fim dos fcte annos,

pedir aquelle foccorro, a qual tam- que jejuara por cxtincção da herc-i

bem lhe alcançara verdadeyra con- fia dos Albigenfes, & por mandado
triçáo de fuás culpas antes de fc de Deos tornou a começar outro
partir da vida , por onde efcapàra tanto tempo de jejum por todos os
da pena eterna ; & junto com ifto peccadores, que viviaóemdefgra»

lhe diíTe a cauía de fua pena ?^o ça de Deos,naõ comendo em todos

tempo limitado dclla>& alcã^ando cíles annos outra coufa mais que
o fim da Santa defappareceo, dey paõ , & algúas hervas do campo v

xando-a admirada do que vira , £c &, húa noyte arrebatada em efpiri-

afflida por fua pena de modo, que to vio a noíTo Redemptor Jefit

dahicm diante nunca fedefcuydou Chriílo com as chagas abertas

de o meter em íuas oraçoens. Ti» derramando (angue taó frefco dei •

nha a Santa fcy to concerto com o las , como íe entaõ as recebera cm
Venerável Joaõ Lyrano, de que feu corpo, o qual pofto diante do
falíamos afima,paraq qualquer dos Padre Eterno lho oífcrecia poc

dous que primcyro falecclíe appa- perdaô , & remédio dos pcccado-

rcccíTc ao outro^ & falecendo cllc rcs , & depois voltandc-ie a Santa

Leogarde
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Lcogarde, lhe dizia : Vès, amada que lançava os demónios doscor-

minha, como todo me offereço a pos,& tazia outras maravilhas fm-

tcu Eterno Padre pelos meus pec» gulanflíimas, 6c dcmoltradoras de

cadores ? Pois aífim quero eu que lobcrana perfeyção. Êltando a Sã-

tutcmeoífercçastoda pelosmcus tahumdiaemoraçáo>ouvio no ar

peccadores, & apartes a juíta indi- naõ muy longe de íi húa voz , que

nação,que tenho contra íeus cri- comchorofo acento fc queyxava,

mes ; & naô íó efta vez lhe revelou & íallando depois, lhe diíTc íer ou-

a troca que queria ver fey ta neílc tra irmãa fua^ que falecera na»

cafo» mas quafi todos os dias ao quelleinftante^ ôc hia ao Purgato*

tempo que íe ofFerccia ofantifíímo rio,ondelhe pedia que a naòpu-
SacnficiodaMiíía, lhe repetia as 2eíreemcfquccimento,poisacodia

próprias palavras , & aflim coftu* a outras almas atflidbs de pcíToas,

ma dizer delia a glorioía Sãta Ma. a quem naõ cmha taõ intimas obn-
ria de Ognies , que debayxo do g<iÇoens> Acodiolhe logo Sanra

Cco naõ tmha o mundo mayor , Leogarde naô fó com fuás orações,

nem mais efficàz interceíTora pelos mas c5 as de todo o Convento,quc

peccados domundo > & pelas pe« baftàraõ para livrar aqucllc tfpiri-

nas do Purgatório, que Santa Leo- to do Purgatório , mcdian te a^ Dl^

garde j Sc que em quanto vivia no vma mifcricordia. Continuava a

corpo fazia milagres cfpirituaes> Santa todos os Domingos o Sa-

refervando os corporaes., & viíi- cramcnto da Eucariília, cm que
veis para depois da morte* Havia tinha notável conlolação ; mas co-

naquelle Mofteyro húa Religiofa monaõfaltaíTemReligiofas, a quê
de boa vida, que tinha por lUufaõ tanta frequência pareccíTe atrevi-

do demónio alguas revelações fal- m nto , tratarão com a Prelada do
ías>5c rogando Leogarde por cila Moíteyro que lhe mandaíTc d.íFe-

ao Senhor, Iheapparecco odtmo- rirmaisaCommuahaõ, coufa que
nio em forma horrcndiflima,dizcn- Sania Lcogarde íentio no intimo

do que elle era o que enganava a de íeu coração : mas ven Jo f r mais

Religiofa : mandoulhe a S lUta que agradável a Deos a virtude da obc-

appareceííe a Frey SimaõRcligio- diencia,que nenhum outro facri»

fo doMofteyro Alncnfe,& iheco- ficio, abayxando a cabeça cõ muy»
taíTeomalque tmha feyto à luella ta humildade lhe diiTc: Quanto a

SerVi de Deos. Fello o demónio mim, Madre carifllma, luave me
aífim , & contando ao Servo de hefeguirvoíTopreceytOjmasper-
Deos quanto tinha feyto , elle fe mittao Senhor que naó fatisfaçais

veyo ao Convento de Aquiria, & cfte apartamento caufado entre

confultando com a Santa o reme- mim , &e!Icconi algúa coufa que
dioquetcriaõ,aírcntàraòquccha« vos molcíte. Tanto que a Santa

mando em particular a Religiofa, fe apartou da AbbadcíTa^ lhe fobrc-

Ihe defcobriíTem o engano em que vcyo logo huma enfeímidade raõ

vivia j a qual como âttonita de ou« grande, que por momentos lhe

vir tal enganojfícou com hum acci. parecia acabar a vida : & conhece •

dente tcrribilillimo,& taó alhca de do o caftigo de fcu erro , tornou

íeuíentido, que muy tas Religio. a chamar a Santa, pcdtndolhe com
fas a tiveraó por morta

•,
mas tor* muyta humildade perdaô do paíía.

nando em íi , & governando Tua do, & deyxandolhe cm fua maô o
vida pelos confelhos de Sãta Leo- que quizeíle fazer ncfte cafo ; &
'gardc, chegou a tanta perfcy^ãop das outras Religiofas, que foraó

caufa
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caufa do preceyto , húas morrerão nhcceíTcm j& o próprio Redcmp-
muy em breve por modos, q bem ter do mundo apparccco a Santa
fc lhes conheceo fcr caftigo>outras Leogardc ;, mandàndolh c que naõ
conhecendo feu erro , & pedindo tivcíTe mais cfcrupulo neftc caio

,

perdaõ aDeos, & àfua Santa, o porque elle por d mcfmofuppriria

alcançarão facilmente. Muytas vc. as imperfcyçoens que houvcÔc, cô
zcs lhe apparcciaõ os demónios o qual acabou a Santa de fc aquic«

cm figuras horrendiflimas ^ & lhe tar,fcmdahi em diante fentir per*

diziaõ coufas, com que a provocar turbação em leu animo, antes affií«

atrifteza , & defconfolação, mas tia às Horas com tanto fervor de
a Santa os deíprezava como filhos efpirito, que algúas vezes acontc-

de maldade, & dizendo aquellc cia verem- lhe as Religioías fahir

verfo de David , Deus in adjutorin da bocca ao tempo que cantava híí

menm intende y Domine ad adjuvan» tayo, que íubia para o Ceo , moí-
dum me feífina y & outros defte trandoncllc huns indícios de fo«

modo, os fazia fugir de fua prc- go, que Ihcabwzava o peyto cm
fença : & entre outras vezes vio amor Divino. Acontccco hua vez,
húi d demónio , que vinha muy acabando de commungar , fentir

apreíTado , & lhe diíTe que eftivcra dentro cm íeu efpirito tanta fuavi*

inquietando hua R.eligioía, que ef. dade , que lembrandolhe o mantí-

tava em paíTamento , mas que em mento,quc havia de ir tomar com
Vindo o povo,a dcyxàra fcm poder a Communidade, fe affligia inte-

cftar alli -, & o povo era o Conven- riormentc, como fc houvera de paft

to, que vinha affiftir ao tranzito far algum rrabilho grandilIimo^Sc

daquella Serva de Deos. Donde fe tornãdo-feafeuEfpofoJefuChri-
vé quaô proveytofa coufa fcja acó* flo, lhe diífe ; Senhor meu, deyxay
panhar os defuntos naquclla hora. a cite corpo miferavel fentir a nc-

Foy efta Serva de Deos taõ ator^ ceflidade, que tem de mantimento
mcntada de efcrupulos no rcíar das tranzitorio , para que tomando-o
Horas Canónicas , que naõ bafta. naõ desfakça,& day a hua Rcligío-

vaõ confolaçôes dos Confcífores, fa ,& irmâa noíTa , chamada Ifabcl,

& de outras peííoas devotas para que temos na Enfermaria , tal vir-

aquietar ncrte particular : & hum tudc^que naõ finta tanta fome , co«

dia fora de toda a opinião infpirou mo tem de ordinário , porque con-
o Senhor em hum finplcs paíior forcada comvoífa graça fcja livre

de ovelhas, que andava apafcen. da afrticção,em que vive , & eu
tando algumas, que tinha em hum obrigada cõvoíTas mercês novas,

ermo apartado do Moftcyro de Concedeolne o Senhor tudo, 6c

Aquiria treze milhas, para que dando faudeáRcligioía, que havia

vicíTe ao Convento, & achando a muytos annos padecia fraquezas

Santa, a aquietaíTc de íeus cfcrupu- de cítomago , a neceíliíou a ella de
loscom as palavras feguintes. lílo modo, que defejando de comer,
te mãda dizer o Senhor Deos;Naõ veyo ater cuydado de fuí^entar

teafflijasmais cô efcrupulos acer- aqucUe corpo, taô apartado jà de

ca das Horas Canónicas, porque todas as propriedades de tal. Che«
me faó agradáveis teus rogos, & o gando a Santa a idade de vinte &c

modo de tuas preces he muy accy • oyto annos , teve hum defejo gran^

to ante mim. Acabadas as quaes difiimo de padecer martyrio , òc

palavras, fc tornou a fuás ovelhas, derramar o fangue de fuás veas,

fcm por cn tac dar lugar a que o cor como outra Santa Ignez, por amor
Kkk de
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dc]cfuChrifl:o:&comohua noy* ihc dííTc que cm vaô trabalhava

tcacabadas as Completas cíiiveííe Leogarde para lho tirar das mãos,
cm fcu Icyco acefa nella imagina* & quando o tiraífc^quc elle o afBi*

ção, com tanta vchemcncia defe- giriacom pobreza, Ôc trabalhos de
jou o cíFcytodo martyrio , que fe mancyra , que compraíTc cara fua

lhe quebrou hfia vea do peyto ío- interceíla5:& aíllm acontccco vcr«

brco coração, de que Ihcfahiotan» fc Raynerio cm taõ cíkanha po«

ca copia de íanguc, que Santa Lco- breza , ( fendo antes opulentiífi-

garde ficou tralpaffada^&fcus vcf- mo J que nem pjrafc manter tinha

tidos banhados nclle , dando com remédio : mas deí^a pobreza do
iilo tanta fatisfaçao a feu amado corpo lhe nafceohua grande rique*

Efpoío Jcfu Chriílo , que appare- za da alma, com que veyo a cobrar

cendolhe a certificou de fer aquel* no fim da vida os theíouros da
le Tangue derramado com a força Bemaventurança* Hua Keligiofa

do dcfejo , taõ agradável a feus dcíla Ordem Ciílercienfe teve no
olhos, coma Q que os Martyres principio de fua idade graviflimas

derramarão por mandado dos ty* tentaçocns do demónio, das quaes
rannos. Taô convertida andava foy livre mediante a oração de Sã

•

nascoufasdoefpiríto, que algúas ta Leogarde, pela qual impetrou
vezes contemplando na Payxaõ de também forças para continuar cõ
Chrifto , a viaõ cuberta com hum os jejuns da Regra,& feguir todos
fuor de fangue taõ vivo, como fc os mais ados Regulareh,que antes

àqucUa hora lhe fahira das veas

:

naõ podia feguir por fraquezas, de

& duvidando deAa maravilha hu indifpoíiçoens^que lhe roubavaô a
cerco Sacerdote , a que íe contara, faudc. Tocando com a faliva nos
bufcou opportunidade para a ver ouvidos de húa Re^igiola chama-

com (eus olhos, & achando que da Metkildes,lhcreílituhio ofen*

naõ fó tinha as máos,& o roílo cu« tido de ouvir , que tinha perdido

bertos de fangue , mas ainda lhe havia muytos annos , & fez ou«
corriaõ pelos cabellos algúas got. trás muytas maravilhas , algumas
tas delle , lhe cortou huns poucos, das quaes veremos no proceíTo de
cdando a Santa em extafe , & le- fua vida*

vando-os à claridade, vio cô feus

olhos o que duvidava, accrefccn*

tandolhe admiração ver que no CAPITULO XXV.
ponto que Santa Leogarde tornou
cm Çu ficàraõ os cabcllos,que o Sa» Em que fe continuaõ as maravilhas,

cerdote eílava contemplando, da que o Senhor obrava por Santa
mefma cor natural , que antes ti- Leogarde , ^ o muyto que cada
nhaõ. Hum Cavalleyro nobili/H* hora aproveytava no caminhoda
mo chamado Raynerio tinha húa perfeyção.

filha Religiofa no Moíteyro de
Aquiria, a qual defejando a falva. ^^ Ontinuando Santa Xeogar»
çâo do pay , pedio a Santa Leogar- 1^^ de cm feus exercícios ordi-

deque lhe alcançaffe do Senhor naiio$> acontcceo cahir enferma
emenda dos peccados ,em que vi- em hua cama , na qual a fervia húa
via;& tomando-o a Santa por feu Religiofa grande devota fua cha-

cncomcndado , tal guerra tez ao madaSibylladeAgagis,comquem
inimigo,que eftava em pòíTe delle, a Santa tivera particular devoção
que apparccendo a hua Religiofa^ depois de fua vinda ao Moíleyro

de
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de A quina: & como a cnfcrmida- Ihcr o que lhe fora mandado na vU
de foíTe trabalhola , & Sibylla an- faó: & levando o filho ao Moftey*

daíTc dcfvclada , & muy afflida, ro, a Sanca lho reíiituhio faõ , fa»

começou a cuydar comíígo,& a di- zcndolhe o fina l da Cruz no pcy •

zcr dentro cm Teu coração que naõ to , & metendolhc dous dedos na

convinha à nobreza de lua geração bocca. Dom Joaõ Abbade Afli-

andaríc matando em íervir a nin- gcnfe, grande devoto da Santa , a
gucm , pois nunca feus parentes o foy vifitar hum^dia levando comíi-

tivcraó por officio-, & indo-fe re- go certo homem nobre , com pro»
poufar com tal penfamcnto, ouvio pofíto de pedir que lhe alcançaíTe

hiía voz^quelhediffeaquclias pa- de Dcos aborrecimenro de íuas

lavras do Evangelho : Non veni culpas, & quando ambos chegarão
mimftrari yfèd mim/lrare, que que» a ver a Serva do Senhor, o homem
rem dízer^naô vim ao mundo para fc retirou atrás com húas cílranhas

fer fervido , mas para íervir aos moftras de afflicção , íem poder
outros ; & caindo Sibylla na conta acabar comíígo de pòr mais os
de feu erro , poz tal emenda no pe- olhos nclla :& perguntandolhe de-

famenco; que nunca mais o demo- pois o Abbade porque ficara tal , o
nÍQ teve entrada ncllepara lho in- bom homem lhe diíTeque taõ grâ-

quietar. Outra Religiofa chamada deaborrecimento tivera de íimef-

Herfplende veyo a tanta triíle» mo, òc das culpas, em que andava

za de efpirito, que muytas vezes cngolfado,ao tempo que chegara a

fc via em termos de dcfefpsrar : & ver aquellc retrato de perfeyção,

chcgando-íe a Santa Lcogarde,lhc que íenaô atrevera a olhar mais
pedio que a foccorreííc com fuás para ella , nem fe atreveria dahiem
oraçoens, porque fc via em termos diante a cómetter culpa algua das

infofriveis, Sc a na5 deyxavaô pen- antigas. Outro homem engolfado

famentos triítes goftar de coufa em grandes culpas cahio em dcfef-

algúa tocante a fua |alvaçáo:& co- pcraçáo de remédio , & dizendo
moaSátafizeflre oração ao Senhor que le naô podia íalvar , bufcava

por feu remédio j lhe tornou a di • occaíiaô para fc matar a fí mefmo 5

zerqacviveíTe contente , porque trouxcraò-no feus parentes a San-

íeíta fcyra da Payxaó, ao tempo ta Lcogardc: & fazendo-o ella fen-

que fe adora a Cruz, quando o Sa • tar junto de fi, tantas palavras de
cerdote a levantaífe catando aquel- confoIa;áo lhe diífe, que veyo a

Ic verfo: Ecce lignum Crucií,z dey- mitigar parte de fua delefperaçao,

xariaõ todas as molcíliasdaquella & como levantaífe os ulhos para

tentação do inimigo, como na ver. refponder à Santa , vio fobre fua

dade luccedeo. Húa mulher caía- cabeça hum refplandor taõ cxcel-

da ,& de vida exemplar tinha hum lente, que deyxava efcuro o do
filho por nome Joaó, taõ enfermo próprio Sol : de que fc partio taõ

de gotta coral, que cada hora o ti« outro do que viera , que nunca

nha em braços com a morte ; & co < mais fentio em íi a tentação de def*

mo hua vez fe afíligiiTe mais que as confiança, que antes o atormenta*

outras, & pediíTe íbccorro a Deos va. Húa vez fe chegou à Santa húa

com muytas lagrimas , ouvio cm mulherzinha pobre , pedindolhe

fonhos húa voz, que lhe diílc que que a rcmediaífc com algfia coufa ,

fe foííe ao Moíteyro de Aquiria, porque padecia grandes ncceílida*

onde Santa Leogarde lhe daria re- dcs:&como a Santa fecompade*

mcdio a feu mal. Comprio a mu* ccífc de fua pobreza , rogou ao

Kkk ij Senhor
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Senhor que lhe abriíTc caíninho éc nhcçcr, & fe chamava Ofmanna ,&
rcine4*o> è qu^l noíTo Saivadojr fprafíihadelReydcEfcocia,8cyin-

JçfuCbrífio j:<íípoodeo cm cfpiri^ .da a França por Divina pcrmiííaô.

Píaiiis. íO OuvúkoPialmo,qucdi?;Mi- Contente Sama Lcogardc com a
* nha herança hc guardar a Lcy do revelação da Santa a foy contar ao

§íír^ior;pois, fcíintcndeíi que eu Sacerdote ; accrcfcentando que

fpu hcranjça tua,& naõ ten$ outra, pi.ri níayor confirmação da vcrda*

porqueíeaffligescmdaroqiicnaó de folgara que Dcos lha revelara

tens ? Rcfponde â pobre que nag também a ellc ; mas como o Sacer-

:tcns ouro,nem prata , & que lhe dotcârguiííc fua impcrfeyção , a
^^rà$ o q eílà na tua maô : $c oran- Santa akançou de Dcos revelarlhe

do por cHa fatisfazes com tua obri- o mefjmo fegredo, & ver cm fonhos

gaçáo, & mmha Lcy. Ficou íianta a Santa Oraianna, que quaíi com as

Lç0g.ardç illuftrada interiormente fflefmas palavras o acabou de con-

QOm as pAlavras de Chriílo,^ con- ír^nar no que Santa Lcogardc lhe

tou a íuacompanheyra Sibylia de ftnh^ dito. Em dia de todos os
Agagis quanto na revelação tinha Santos a confobu fcu Efpofo jcíu

paíTado j tornando nella doutrina Chriito com húa iermoía vifaõ,em

da efíiiola,que devem dar os qus que lhe mollrou huma companhia

tem fcyto voto de pDbreza , & ef- quaíi infinita de Bernavcnturados,

ícojhido a Dcos por herança fui. certificando-a que cm todos os
Tinha grandes rcvelaçocns , 6t ap* dôcs de graça lhe era companhcyra
parccimentos de Santos , entre os çertiflima , de que a Santa ficou

quaes foy hum de Santa Oimanna muy coníoiada, de accfa em dcfcjos

áomodofcguinte» Hum Saeerdo^ defc vcrjàdcfatadadiCirgaterrc-

tc Frauccz vifitou o Moíleyro ]o* na par* ir gozar dos feUces prc-

frcnfe , em cujo ccmctcrio h^vía mios de gloria, Eítando a Santa

hua Capclla chea de corpos Tantos, híia noytc cantando as Matinas ,

onde quiz velar algúasnoytcs para quando chegou àqucllc verfo do
particular coníolaçâo íuaj & como íe D^um laadamus,q\xc á\z : Tu ad

pntrc as mais fepulturas viíTe húa liberandum fufcepturus hominemm
de alabaftro finiííí

m

d , em que naõ horrmjfi Fngims tUerui», lhe appa

«

hâVia Icírcyro, dcícjoío de faber rccco a Virgem Maria Senhora

quem foífeaSanta, qucalh repou- noíTa com rolto cheyo de alegria,

fava , o perguntou aos Religiofos, dizendo que ihc era muy aceyro

que também ihs naô foubsraõ dar aquciic verío, por fc fazer neíic

conta de quem era ; & confideran» menção do incífavel myíkrio da

do a via por onde deícobrir a ccr^ línearnação de ícu Filho: & daqui

tcza do que dcfcjava , fe vio com ficou em coltume a Sanra Leogar^

Santa Lcogardc, & lhe pedio que de abayxar a c»beça t.)das as vezes

alcançaírcdeDeosoquefuaimper«- que o diznnoCoro,?< aíli.nocoí*

fcyçáonaõ merecia. Poz-fe aSan« tumava aconfclhar a feus devotos-

ta em oração , & com la^^rimas pc« Acontceco neftc tempo adoecer a

dio ao Senhor lhe revelaíTe quem Du..]ueza de Brabmte filha de Fi*

era aquella Serva fua, cujo nome lippcRcydc França,partieularde*

fe ignorava . & qucrcndo-íelcvan». vota da Santa , & veiido-fc em pe-

car da oração , lhe appareceo huma rigo de morte , fe encomendou cm
donaella de fermofura raracísrca^ fuás qraçoens com muyta inrtan-

da com rayos de gloria , que lhe cia, as quacs Santa Lcogardc fazia

diffc fgr aquella, quç dcfcjava co-, muy affcryorádasi, & deyxazido-fc

húa .
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húa noyrecftar mais do coftuma- & de que defcjava vitoria. Pejou-
do , lhe apparcceo a Duqueza cer- fe a mulher de oefpecifícar , & mo-
cada de rcfplandor, &Ihediííe que tendo diverías coulas cm pratica,

naqucllahora acabara feusdias^ôc trabalhava pordiffcriraquella :íia»

pela mifericordia do Senhor hia tdria j o que entendido pela Santa,

gozar os prémios da Gloria fem lhe diíTe quanto até entàô tinha
paíTar por algQa pena , alcançando- paíTado , 6c o modo com que con*
lhe cite foberano privilegio a Mãy ícniira na tentação do demónio, &
de mifcricordia , cuja particular depcis de a ter adííioefládoader-

dcvota fora no difcurlo da vida. pediode fi livre do trabalho intc-

Omefmo lhe aconteceo com Dom rior,com que alli viera. Outro ck»
Godefrido, filho de Moníieur Go- (o femclnante aconteceo a hú Con-
frcdo fenhor de BruíTcUas, o qual verfo, q ícrvia as Freyras do Mof-
em faindo da vida revelou a Santa teyro de Aquiria, o qua 1 tinh a cõ-
Leogardc como hia gozar da Glo- mettido hQ peccado muy occulto,

na fem paíTar por algúa outra pena. & tanta vergòr^ha rinha de o con-
No Parque de Lovayne^Moíkyro feíTar , que nas conHíTocns o paíTa.

iníigne daquellas partes , havia hua va fempre por áho :& como Santa
Religiofadevida inculpável , que Lcogarde foubeííe por revelação

tendo hum irmaó Religiofodecer- particular eítc cafo, naô deyxava
ta Ordem, por inítindo^Sc perfua- de pçdir ao Senhor remédio para

íaô diabólica deyxàra o habito de o Cohverfo :& como hum dia cíii •

fua profiíTaóí & havia doze annos veíTe dcLuydádo , & com o pcn-

quc andava apoílata, & fugitivo famêco cm varias partes, lhe appa»
do feu Moítcyro ; & como a Serva receo hum peregrino , & lhe diflc

de Dcos viveíFc cercada de an^uf. que aífim Deos o deícançaíTe do
tia pelo irmaó, recorreo a Santa peccado que mais pena lhe dava,

Lcogarde, mandandolhe pedir que quizcíTe lavarlhe a cabeça por amor
cm todo cafo a foccorrcílc cô íuas de Jeíu Chrifto. Fez cllcoque lhe

oraçocn* , & impetraíTc do Ceo pedia com moftras de muyta cari.

favor para aquella ovelha perdida. dade,& continuando com o lavar

Orou a Santa pelo remédio do da cabeça, vio no meyo delia hum
Monge, & levantando-fc da ora- olho fermoliíiiaio taô refplande*

ção, mandou dizer àReligiofa que cente,comoeftrelIa em noyte cf-

vivcdc alegre, porq naquclle anno cura , com admirarão do qual deu
íetornaria o irmaõ para feu Mof- o Coaverfo hum grande grito,di-

tcyro , como em eífeyto íe vio fora zendo ; Que portento he eílc da
de todaacfperança, por eftarcn. naturcza.f ó peregrino; pois con*
golfado cm vicios, de que íe naõ tra a ordem comua tens olhos ctn

defpedira facilmente , falrandolhc parte, onde nuca feviraôa homem
íoccorro cfficaciflimo da maò Du nacido? Efte olho ( refpondeo o
vina. Huma mulher virtuofa, que peregrino) tecftcvc vendo quan»
fervia ao Senhor recolhida cm húa do cõmctteíle tal peccado em oc4
Igreja de Santo Eftevaô, teve cm culto, im ginando que ningucn/
íua primeyra idade certa tentação te viajporque de fua Vífta naô pôde
diabólica, & como vifiraíTe a Santa nada fcr encuberto,por mais Iccrc*

Lcogards,& lhe pediífe favor para tamente que fc cõmetta. Dito ifto,

chorar culpas paíTadas , & fugir de defappafeceo, dcyxando o Cõvcr-
outras,aSantaquiz faber delia o fo raó atemorizado, que logo fe

gciicro de tentaçáo,€m que cahira^ confcílou, ^ fez penitencia ào
Kkk ijj dcliíílo
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delido cõmetti^o. AlgU^J? pciToíks a mulher afriifticftava, a tomou
havia > a quem as couías de Santa pçja maõ, & apartancio-fç comclla

Lcogardc naó craó taõ accytascQ- [hç faliou em fua lingua Tuddça
mo convinha , ou por inveja , cjuç taes , & tantas cQuíai» > que a Fran-

Icínprc fcguc 4 virtudç , ou por çe?a fieQ^i quiet^, & reduzida ao

malicia natural Jaquclles , (jue naó conheçimençQ cje feu erro, &; a^

fendopçrícytos^cuydaõacredjtaf. Rcligiofas attoníças de ver que

fc com porem iinperfeyçgcns i\Qf fallan^Q amb4S cm varias línguas

Varões fantos : mas a çlUs confu^ (cm ncobôa fabcr a Ua outra, íq
dia o Senhor por vários modos

,

cntcndcíTcm taobçm, como fe as

Í)orq.ue indo a Santa commungar ufáraô rauyço çem^o. Nem foy fó

6 algua^ Yc?çsXçm levar quem a cita ve? a que íc vio na Santa tal

fuftent^ne por ir muy frac* , ôf maravilha, porque Frcy Bernardo^

cnfermajjViraô muyças Religiofa^ Reíigioío de CUt^ri h Confcífai;

doi^s Anjps fçi:rocfi0imos, que 4 do Maftcyro de Aquino >calí uma*
leviv^õ no mcyQj ^ ajud^vaó 9 va dizer que a vira fallar mu|tas
íuftçntar os mcm,{)rps debilitados, vezes com o Venerável Guiardp

Outras vezes a viraõ ir no mcyo BifpoCamcracenfc , cada hum cm
^a Virgem Mana Senhora noírj;,& lua lingua, Ôc cntcnderí^c muy bem,

^Q grandç ^aptiíl^ Ss^q Joaô, cuja fendo manifefto que nem cila fabk
|!.arncular devota era^donde nacco nada da Frâncc25a | nem elk da Tu-,

nas K^li^ioías húa devoção,& re«ç dcíca ; mas naò era maravilha fâUar

verçncla p^r^ com a Santa, mayor diverías Unguas aquella , que fmh»
do quçanrcs a tinhaõ» Queyxoulc* cm íieu pcy to tanta parte do Efpi*

lhe hum Religiofo particular da. rito, que commumcou cfta graça

VOtQfeu,queQUvmdoconfiíroen$, aos Apoílolos. Coítmvíava Saní^

o pertMrbavaô algum» pcníamen- Lcogacde choraf ptlos pcccadoí»

los d^^ çuJp^ que ouvia, por on^ç do mundo com tanta dor de cora -

tinha determinado de fe tirar dcÔ4 çáo, como fc lora cila própria a que;

lapta occMpaçâo , & cncrcgarfe ao os cõmeicera; 6< comahúa vez cííi<

ççpoufo da fua cçlla ; o que lhe naõ vcíTe neíl a afflicç|o,torna los ícu&

çonfcntioAScrva do Senhor , ma^ oL^as duas fontes de lagrimas^Uio

rogando por ellc,lhc impetrou taa* appareceo o Salvador do mundo,
ta quietação de peníiamento, q^ue. ôc com aquella podcrofa maõ, que
nunca m?Í3.o perturbou coufa que deyxou encravar na Cruz por rc.

ouvifíe. Foy nclla de grande adm^. msdio dos pççcadores , lhe aUm-
raç^Q o dom do Efpirito Sanxo ^ pou as lagrimas dos olhos , dizen ^

mediante o qu^ naõ fabendo mais. do que naó queria verihe mais oa
lin^uasque a, Tudcfca , faliava , ô^ olhos aggrava ios com pranto por
çntendiaòutra^ lingM4gens diver^ caufados pcccadoresmaiquctrci-

(aSj como a.Lont^ccq a f?u^ fcni>o;jai cando-as em fuavidade , §t icrvor^

Fr.4nçe2a, que vindo ap Moíicyrp. decípirwAalegria,intcrior,far.iar

de Aquiria com húa teiitaç^Q ter* tantobcm aos pcccadores , como
ribçl accrcadefu^faJva^âOjí^Qaã até alli lhes cmha feyto , & afiifií

podendo.^a outras. B^eligiola^, rc*, perfevccou a Saura cõ brandura>^*

duz^illa, ap conhecimento de fciii quieuç^ão. cípirit^al o r^cilviDt&d«>

erro, chamarão Santa I^cogardc,^ vida^, alcí^nçando^ com cila graçav

gara quç,comJuas oraçocns a^ap- para muytos peccador^s cnvclhe»,

ç^ç de Deos cemcdio a tamsnb;^ eidos emeulpas,,Ò6|2ec<;adí)s,çn9í*>

^cntíiç,ãQ. Chegada a Santa.pm^ miífimPíi-: ^ onrc.QUífiâí». ptíToa^x

tm
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em quem fe vio cftc fruto , foy hua
^ _ _

delias Jolcnde , Rcligiofa do Mof-

tcyrodeSambradaQrdcmdenoU CAPITULO XXVL
fo Padre S. Bento, a qual vivenda

antes menos rigoroíamcntc do que Como Santa hzQgarài perdeo é tjij*

convinha à íua prtfiflaõ, fe vcyo tada^olkos i a- dos mimos^ár

tomar o habito no Moítcyro de particulares favoresf^que teve do

Aquiria por admocftação de Santa Cea,& outras maravilhas, quefez
Lcogardc , a qual com íuas orações atèfua morte,

a favorccco de modo , que cm pou«

CO tempo fubio a grandiíliraa per- £" ^ Uercndo o Senhor iguabuc

fcyção j& alguns mezes antes de V Jf íua Santa com aqucHcs far

íua morte íoube por Divtna rcve» moios Patriarcas Ifaacx& Tobias
laçãoodiacmqueferia;> & o diíTe no merecimento da paciência^ &
a fua Meôra Santa Leogardc , pc • darlhc meyo, cora que fe tranafor-

dindolhc a^^correíTc com fuás maíTc toda cm fcuamor> permit-

oraçoens^conÉ^femprccofíumava. tio que onze annos antes die fua

Esforçou-a cila com palavras de morte foflc privada da vifta dos
rouy ta confolação ,

promettendo* olhos par certa enfermidade , que
lhe que brevemente feria livre das lhe fobfeveyo , coufa que a Sanw
penas do Purgatório , & gozaria no pnncipio fentia algum tanto

o defcanço defcjado : & mandan» gravemente ; mas apparecendolhe

dolhe qusaviíTc depois de faleci, nofío Rcdemptor ]cluChrifto> &
da o mais depreíTa, que lhe foífe ccrtificandQ-aqucem^fatisfaçãoda

permittido, & antes de lhe fallar vifta corporal a levaria aoCeo fan

couía alguma diccíTe Benedicire , paíTir pelas penas do Purgatoria,

como hccoífume da Ordem Cif- ondclhemolirariaos amigos efpi-

tercieníc antes de fallar , & refar o rituaes, que }à naô podia ver ,a Sá«

Pater nofter, & Avo Maria, por ta ficou rouy confoliida^ & coateo»

cviíar algúa illuíaó do demónio, tedas trevas, porcujomeyo íelhc

que muytas vezes fe transforma promettia tanta claridade. Húavi*
cm Anjo de luz. Falecco Jolendc gilia do Natal fe achou Santa Lco^
tom grande contrição de feus pri- ^ardc com tanta tibieza , & frial«

meyros defcuydos, & naõ ícndo dadcdeeípiritOíqucaíflgindo^-fc

ainda pa flados trinta dias , appare* comíigo própria dizia : Sc cu tivera

ceo a Santa Leogardc,& fez codas algum atnigo, qiic rogara por mim
ascereirtonias,que lhe mandara fa« noCco^ ouna terra, naò me fcntira

zer vivendo , para moftras de na6 cu com tanta frialdade interior j&
haver alli engano : & perguntando- repetindo cilas palavras com algu-

Ihe cila como citava, rcfpondeo mas lagrimas, lhe apparecco o glo-

Jplende que muy bem , porq o Sc- riofo M^ftrc Frey Jordaó Geral da
nhor ufara com cila de grandiffima Ordem dos Pregadores , que pou-
miferirordia,& mediante fuás ora* cos dias antes falecera no mar,
çoens eítava j 1 em poíTc da Gloria, indo para a Terra Santa , & depois

que ícmpre cfperàra ; & ditas citas de lhe dizer quem era , Ôt como vi»

palavras dcfappareceo , deyxando nha para a coaíolar em fua tibieza,

a Leogarde com hum contenta- IIk encomendou que naõ dcyxaíle

mento exccffivo de ver taô fubli* nunca de rezar o Pfalmo Vens mi*:

mado o fruio de fuás oraçocns. fereatur mjln com a oração do Ef-

pirito S^nto^ que lhe pcomettéra
de



de reíar pela conícrvaçáo da Or- daíTcquclccompriria no anno fc.

dcmdos Pregadores, & certtfícan- guixicc, depois lhe moftrou o fuc-

do-a dos prémios da GlorUi que ecíFo paíTados cinco annos a vcr-

ccdo iria gozar, dífapparccco^dcy. dade, porquí cíiando o corpo da

xando-a com canta íuavidadccfpi- Santa lançado na tumba no mcyo
ritual , quanta nunca fcncira no do Coro > fc diíTc à MilFa da Prima

difcurfo da vida. Em dia de Sanca aquelle livangclho. Quatro annos

Cruz no mcz de Mayo cíiando antes de íua morte alcançou do Se-

Santa Leogarde cm orarão , vio nhor que os Tartaros^cujas armas

levar ao Ceo com grandes muíicas vitoriofas tinhaõ deíiruido muy-
dc Anjos o cfpirito de Jacobo de tos Reynos, & atemorizados oa*
Viterbo , aquelle que por íua in- tros , naõ tocaíTem em Alemanha

;

tcrccíTâD fora livre dos laços do & aflim o difle a Frcy Bernardo

demónio, & depois vcyo a fer Bif- Frade da Ordem de S. Domingos,
po de Ancona , & Cirdeal da Igre* & Penitenciário do Summo Ponti

.

ja Romana ;& perguntandolhe a íice. Eítando a San^écmoração,

Santa quando faiira da vida, lhe lhe apparecco Santa Maria de 0^«
refpondcoque havia quatro dias, nies,i!^ihediíre. Irnâacarifiima,

três dos quaes cíhvera no Purga- roguemos com grande iníhncia

tório fatisfazcndo algúas vcnialí. ao Senhor por nolfo amigo BalJui*

dades : & como Santa Leogarde no Prior da Igreja de Ognics^que
quizcíTc faber a cauf^i ;dc lhe naó cltà no uicimo tranzc, 6c tem ns-

ter apparecido pnmeyro para o ceilidade de noíío favor. Dito ifto

ajudar com fuás orações Jhe diííeq dcrappareceo,& a Santa ficou cran.

naõ quizera o Senhor entriftecclb do pelo que ella lhe mandara, Sc

com fuás penas, mas alegralla com pois tinha taes advogadas , naô ha

a viíla de lua Gloria pari onde cila duvida em fcu remédio. Pcrgun»

partiria cedo. Acabàraó-fe por cfte tandolhehúa vez certo devoto feti

meyo tempo os íette annos fegu • de que modo via a noíTo Reilemp-

dos de jejum , que começara pelos tor , lhe diíTc a Santa que quaíi cm
pcccadores , lhe íoy revelado que hum momento lhe apparecia hum
comcçade outros fctc pelas ad ver- rayodcrerplandor incomparável,

(idades da Igreja Catholica, o qual no mcyo do qual via aquelia incõ-

jejum ella comprio com tanto ri- preheníivel ftrmofura de Chrifto,

gor, que nem dia de Pafcoa , nem a qual íc taõdcpreíTa fe naô cfcon-

outro aigum deíirtía dellc : & fc dera a feu solhos , fora impcílívd

crè( coníorme a própria Sáta diífe fuífentar a íuavidade.quc íua viíla

a feuConfeíTor ) que foy por cite caufava na alma :& dizia mais que
mcyo livre o cftado Ecclehaílico talcraoreíplanJor de reusolhos>

de hua grande perfeguiçãD. Csnco que poíios junto ào Sol lhe tira»

annos antes de fua morte , canran riaô a claridade , como elle faz âs

do-fc na Igreja aquelle Evangelho menores eílrcllas do Cco,qucama-
âcS» Luas,Homo qindamfecíc Cie. nhcce no Oriente. Eíi-es cinco an«

nam magnam, c^c. que íe diz no nos antes de fua morte quaíi to-

terceyro Domin^p depois do Pen- dos os dias tinha Viíicaçocns do
tccoíie , diííe a Santa para Sibylla Cco, ou da Virgem Maria Senhora,

de Agagis fua companheyra, que ou ik outros Santos parucularcs

quando le cantaííc aquelle Evan« advogados, & amigos Teus, fora

gelho em dia lemelhante, partiria muytas vifoens Angelicas> co que

da Vida ; & porto que Siby lia cuy- era alegre ^ & confoTaáà. Mas com
22 - ' tudo
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tudo ifto na5 achava confolação lhe havia de conceder. Pcrguntan.
pcrfcytâ até na 5 fcr viíitada por dolhe hum particular devoto fcu
aquelle,a quem fua alma cílava uni- como po.1ia,vivendo no corpóreo

»

da por iníeparavel nô de caridade: nhecer os Santos que a vificavaó,

& o Senhor,quc fatisfaz bem feme- íendo cfpiritos> lhe reípondco que
Ihantes deícjos ^ lhe apparecco hu de íi mcíma bem claro cíiava fcr in*

anno antes da morte^ dizendo que capaz para tanta gloria 3 mas que
jà fe chegava o fim de fua vida, & Chriílo lhe dava hum lume intc-

naô queria dilatar mais o tempo de rior,noqual lume conhecia todos
fua peregrinação, em fatisfaçâodo os Sanros,que lhe appareciaô. Al-
qual lhe qucna aquclle anno três guns dias antes de fcu tranzito

coufas. A primeyra graças pelos veyo hum (ecular nobre , & muy
benefícios recebidos no difcurío devoto da Santa pedirll^e que im-

da vida. A íegunda ro^os dian* pctraífe do Senhor graça para fc

te do Padre Eterno pelo perdaô arrepender , & ter contrição de hS
dos pcccadores. Aterccyra defc. pcccado, quecommettera, para o
jos de vir a mim com tanto impul- qual, poflo que jà o tivcíTe confef*

fo do efpirito, que nenhúa outra fado, naõ achava em feu coração

coufa tragas mais no coração. Tu- arrependimento: 6c como Santa

do o qual comprio Santa Leogar- Leogarde oraííe por clle algumas
depcrfeytamentei&comoemdia vezes fcm fruto, chea daqucUc
de Pafcoa ( a ulcima que a Santa amor, ôccõfiança,que tinha em feu

teve na vida ) IheappireccíTc noíTo Efpoíc Jefu Chriíio, lhe diffe : Sc«

Redcmptor Jefu Chrifto coma nhor meu, naõ he iíto tempo para

Virgem Maria fua Mãy , & Senho, encerrardes o thefouro de voífa

ra noíía,ella (e lhe queyxou pela milericordiacom a chave da juiii-

tcrem tanto tempo apartada de C\, Çajou perdoay aefle peccador,ou

& prolongarem mais feu defterroj me apartay de vos. A cftas piedo-
ao que lhe refpondéraò que jà íe fas palavras lhe refpo ideo o Se-

não dilataria o bem que deíejava, nhor que por fcu rcfpcj to perdoa»

nem a tcriaõ mais apartada de fi

:

va ao peccador affliíio ; & naô fó

&defapparecédo, a deyxàraõchea a elle concederia graça para fc arre»

de admirável confolação com as pender daquelledelidlo, mas a to.

chegadas efpcranças de fua morte, dos aquellcs, que a tomaQem por
Paífada cita vifaõ , teve outras advogada, & intcrccíTora : & da.

muytas de Santos, & amigos feus, qucllcdia cm diante foy tal a bran-

que eílavaõ jà no defcanço da Glo- dura , & arrependimento,que o ho-

na ; todos os quaes lhe vinhsõ dar mem teve daquella , & outras cul

os parabéns de ti, ô alegre partida, pas, que naô podia cuydar nellas

&ella lhes rogava quecõlcus me- fcm derramar rios de lagrimas.Re-

rccimentosaccreícentaíTem diante prchendia Santa Leogarde algõas

do Senhor o bem, que lhe faltavi, vezes as Religrofas,que eílavaõ na

& diminuiíTcm ( podendo fcr ) os Enfermaria, por rcfarcmas Horas
dias q lhe reílavaõ devida. Quin- Canónicas com algum defcuydo
ze dias antes de fua morte avifità- do peníamento,& faliarem noOra-
rão a Virgem Senhora noíla,& feu tório ao tempo da MiíTa j& vendo
particular advogado S. joaó Bap« que fe naõ emendavaõ,lhcs diífe

tifta,dizcndolhe o dia certo de feu que depois de fua morte tcriaõ hu
tranzito , & preparando-a para o caUigo do Senhor por efta ncgU.

triunfo de gloria, que taõ cedo fc gene ia, o qual naõ ccílaria atè el la$

naõ
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naÔ porem remédio cm fua falta. E ticular amiga,lhe diíTctSentay-vos

bem íc vio o cfFeyco dclh Profc» aqui junto de meu coração, pois

cia, porque deu húa cntcrmidade nuca andaftcs muytodiíiaacc dcU
taò repentina no Mofteyro, quc le, & íâbey que toda a caía clià

quaíi cm dous dias m )rrèra6 qua • chea de Cortcíões da Gloria., & de

torze Religiofas ,& caindo na cau- cfpiritos bemaventurados, cm cu-

ía de taõ aprcíTada vingança, emcn

^

ja companhia eílaõ também algúas

dàra5 aquella deíordcm , & o Se* de noílas irmáas, q falecerão ncftc

nhor levantou a maô do caftigo. Convento. Ditoiilocailou,& da-

Veípera da Santiflima Trindade quclla hora por toda a feita feyra

cahío a Santa em cama de huma fe- até o Sabbado ellcve arrebatada em
bre graviífima, que logo delcubrio cxtafe fcm fallar , nem dar acordo

fcr mortal ^ôdvindo-a viíitar hum algum: & chegada a hora de feu

Converfo do Mofteyro Afligcn. fcíiciífimo tranzito, tornando cm
fc, chamado FieyUvilhelmOjfem íi,& pedindo o Sacramento da Ex.
ainda faberde fua doença , íc lalti- trema-Uncção, com o rolio cheyo
mou fobremodo, vendo-a ta6 cn- dereíplandor,& acafadeíuavjífi-

ferma , & temendo que morrcíTc mocheyro, deu aquella alma bema-

ícmoAbbadedorcuMoíityro,quc venturada nas mãos de fcuCrea-
alli o mãdâra,fc vir deípcdir delia

:

dor, em companhia do qual goza
mas a Santa o confolou, dizendo o premio, que foubc merecer no
que no dia feguintc cftaria alli o difcurío da vida. Falecco noanno
Abbade, como acõteceo,& vendo denoífa Redempção de mil & du

.

cila a laftimacomquefequcyxava zcntos& quarenta &fcis, ícgundo
de faber o perigo de fua vida , to- alguns , dado que o Cathalogo an-

mandolhe húa maõ íentada no ley- tigo dos Santos da Ordem com
to lhe di(Ie:£u, Padre cariílimo, manifefto erro dos números diga

parto-me deftc trsbalholo dcftcr- que fakceo no anno de mil & cento
ro , & nenhúa couía deyxo nelle &feííenta &nove,qucfoy também
mais amada de meu coração, do cauíade cu acícrcvcr ncíie lugar,

que fois vòs, por onde vivereis fe- dcvendo-fclhe outro, conforme ao

guro , que vendo-me cm melhor cftylo da hiftoria , & ordem dos
cíiado,vos naôperderey da lem- annos. Odia de fua fella hc a de-
brança

i & no que toca ao eftado zaíTcis de Junho, porque nelle en

»

prefente,fabeyque tive acerca de trou a gozar de feu Efpofo jcfu

voíTa falvação húa íobcrana confo. Chrifto, a qual foy vifla de algúas
lação de meu Deos , com que me íantas Relíí^iofas ao tempo que Sã»

parto contente. Com iílo fe def. taLeogarde íepartiodavida. Fi«
pedirão , naô fem muyras lagrimas cou o rofto da Santa taò bcllo de-

do fanto Abbade, vendo-!c tícar pois da morte, qual fenaô podia
aufentc de quem tanto amava em ver cm a mais ferm jía mulher, cf-

Jefu Chrifto. Aquellcs dias, que tando Viva. Os olhos lhe ficàraõ

houve dcfde o Domingo da Trin» abertos pregados no Ceo,íem nan-
dadc até a quinta feyra, paíTou San- ca lhos poderem cerrar , quafi mof-
ta Lcogarde com grandes febres trando com elles o caminho, por
exteriores , mas com tanta confo- onde fora íua alma \ Si porque naò
lação da alma , que lhe naô deyxa. deyxaíTcm logo milagres de tciic-

vafcntir o que o corpo padecia ;& munhar íua gloria , íucccdeo que
na quinta feyra fcntindo fallar jun- cftando lavando feu fanto corpo,
to de íi a Sibylla de Agagis fua par; (como era coftumc da Ordem j fe

thc^ou
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chegou a cllc hua Rcligiofa, que agora enterrar dentro nas Igrejas,

tinha hua mão tolhida havia muy- Mas ao fim feguiraô todas o parc-

tos annos^ & tanto que a tocou re- ccr do Abbadc do Moftcyro Al-
cebco intcyra faudc. Jazendo a nenfe, que he deita Ordem de Cif.

Santa na tumba > lhe tomou hum ter^ o qual por juQos refpeycos

fanto Rcligioíò chamado Guido mandou que ícenterraíTc na Igreja

hum dedo da maõ direytaj& ai- à parte direyta do Coro, onde a

guns dentes para relíquias > pelos Santa coílumava eílar em oração>

quaes fez o Senhor depois gran. & alli foy íepultada com muytas
des maravilhas. Houve alguadu* lagrimas do Convento, emparti-
vida fobre o lugar , onde a fcpulta* cular de (ua amiga ^& companhey-
riaõ , parecendo bem às Rehgiofas ra Sibylla de Agagis, cujos olhos
darlhe fepulcura no Capitulo en- fe naõ viraõ fem lagrimas muyto
tre as Abbadcífas ,& a outras pef- tempo ,& por moílras de amor lhe

íoas em lugares diverfos , por naõ compoz hum Epitáfio para íua fe^

íer entaõ coílume taõ ufado como pultura na forma feguinte*

Lutgardis díhíU 'vitamfine crimine duxit ,

Ciem Xpô dâgit, quem lápis ifte tegit

Efuriens hac , Q}*Jttiens caleftia , luxit

Mira dies Sponjifácies illi modo luxit*

Hac fpeculum vita, fios clauftri» gemmafororum ;

Fuiftt m hacpietas , compaffio , gloria morum.

Viveo Leogardc , & paíTou a vida Leogarde a chamava , mandando*
fem crime algum. Vive com Chri- lhe que a feguiífc: & conhecendo
ito aquella que eí)a pedra encobre, que era aquillo chamalla para a
Eíta chorou com fedc,& defejo das Gloria , fe lhe oâfereceo Ifabel, di-

coufasceleítiaes,6c agora lhe ama- zendo que a íeguiria com muyto
nheceo hum dia maravilhofo com goAo ;mas a Santa lhe reípondeo
o rcfplandor da face de leu Eípofo. que por entaõ naõ podia fer , por
Efta foy efpelho da vida, flor do ter Deos ordenado outra coufa ,&
claudro, pedra preciofa entre fuás dahi a nove dias faleceo Methildcs,

irmãas : nella refplandeceo a pieda- & foy em feguimento da Sanca.To-

de , compayxaõ, & gloria de bons cou nas Rcligiofas de Aquiria hua
coílumes. Acabando de fepultar enfermidade peítilencial , & eílan«

a Santa , appareceo a hua Religiofa do huma Freyra anciãa pedindo a

chamada Ifabcl de Uvans chea de Deos remédio para tanto mal , lhe

fermofura, & gloria, 5c pcrgun- parecia que vinha muyta gente à
tandolhe cila fe tivera algua pena acometer o MoReyro , & que San«
do Purgatório , lhe refpondeo que ta Leogarde íe levantava da fepul-

naõ fó a naõ tivera>mas que por feu tura ,& os lançava do Moíleyro .*

refpeyto perdoara o Senhor o tem* de daquelle dia em diante nunca
po que alii haviaõ de eílar a muy- mais houve Religiofa enferma, ne
tas almas , que junto comfigo en- fe vio no Moíieyro relíquia de tal

tràraõ triunfantes na Gloria. De- doença. Húa Religiofa de geração
pois diílo paífando por junto don- nobilidima , que com os bens pa*

de ellas eAavaõ fallando húa Frey- trimoniaes, que deyxàra ao Mof«
rinha moça , chamada Methildes, tcyro de Aquiria, o tinha enriquei

parecia a Ifabcl de Uvansq Santa eido, tevehum entras^ oucarbun-

culo
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cUíoCcomo outros lhe chamaó) garde, cuja particular devota fora

no pcfcoço, de que cftev e cm grã- na vida , mandou pedir ao Convcn»

de perigo \& pondo íoDre ciic hum to algua de fuás relíquias. Mandà-

vco, que fora de Santa Leogarde, raõ-lhc hú cilicio, que coftumava

no ponto que lhe tocou, ficou livre trazer ao longo da carne ; 6c pon

.

do mal , & fem indícios do lugar do-o fobre o ventre , no próprio

onde o inchaço cftivera. Fr. Alar- inftante foy alumiada, & livre do

do Capcllaõ do Moftcyro de Aqui- perigo, em que até entaò eftivera :

ria teve hum dedo pollcgar da maô & veyo ao Convento dar muytas

taó inchado , que cuydou o vicífe graças a Deos,& à fua Serva.

a perder 5 mas tanto que o apertou

com hum veo, que fora de Santa

Leogarde, cobrou faude pcrfcyta. CAPITULO XXVII.
Oda Supriorcífa do Mofteyro te-

ve húa maô quafi perdida de hum DageraçaOiá'naçimento de Santa

inchaço>que lhe naceo, & apcrtan- HeduvigiaDuqueza dePolonia:

do-a com hu lenço de Santa Lco- de Jeu cafamento , & da grande

garde, cobrou inteyra faude. HQa fafitidade^pde mojírou de/defeus

fobrinhaíuaj que também fecha* prtmeyros annes*

mava Oda , que por indifpoíição

da cabeça naõ podia fofrer cheyro TT EduvigiaDuqueza de Polo*

de açucenas , vendo humas poucas JTJ. ma foy filha de Bertholdo, Francif-

fobre a fcpultura da Santa , fe dcf- Duque de Carinthia, Marquez de ^JJ^fjJ

viou com temor de lhe fazerem Moravia, & Conde de Tirol, & viça sádt.

mal ao cérebro ; mas depois chc- de Ignes , filha do Marquez, & ^"'"'"^

gando fe confiada nos mcrecimen* Conde de Rot'echs,com a nobre fouli.

tos de Leogarde , na5 fó íe naõ za dos quaes herdou tambsm a c^^^o-

achoumal,maspartÍQ-fe da Hiper- grandeza de animo , que depois J^^us
^*

feytaniéte íâada enfermidade,que lhe ferviode terem pouco os fauf> Poio 1.7.

até alli tivera; & indo hua noyte tos,& pompas da vida,eftimando
^^f"^-

orar à fepultura da Santa , deu có em mais a pobreza , & humildade Mona-

os olhos no pê de hum candieyro Evangélica, que as riquezas, em q chustr.

com tanta força , que fcntio faltar^ o mundo a fublimàra. Teve a San-
vka.'ílcm

lhe hum delles fora; & acodindo c6 ta quatro irmãos , & trcs irmãas : iuccrms

a maô, íe foy lançar fobre a fcpul- os primeyros dos quaes chamados p"'^*°*^

tura da Santa, donde fe levantou Otho,& Henrique fuccedéraô nos spfrimai

taõ íáa, como fe naó tivera m^l ai- Eílados do pay : o terceyro chama< Í.6.Ç.9,

gum. Ourra Religiofa chamada do Bertholdo foy Patriarca de
Maria de Andeva foy ta6 doente Aquíleia : & Eleberto, que era o
da cabeça, que todos cuydavaôen* quarto, foy Bifpo de Bamberga,

doudeceífccom a força das dores: & homem de fíngular exemplo
& pondo fobre ella hum véo de na vida. Das irmãas huma cafou

Santa Leogarde , ficou taó fãa , & com elRey Filippe de França, ou-
livre do mal antigo, como fe nunca tra com André , Rey Hungria , de

D tivera. Hua fcnhora nobiliílima, que naceo Santa Ifabel mulher do
que vivia perto do Mofteyro de LantgravedeThuringia.-arcrceyra

Aquiria, cfteve em perigo de mor- tomou o habito de noíTo Padre S.

te por hum ruim parro que tcve^ Benco no Mofteyro Lutzingcnfe,

& como na força das dores fe lem- queheem Franconia ,onde teve o
braíTc dos milagres de Santa Lcot cargo de AbbadcíTa com tanta per-

fcycãoj
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fcyção , & obfervancia Regular, Príncipes a defcjavaõ por cípofaí

que parcioda vida com opinião de Òc amandavaó pedir ao Duque fcu

banca,&portalfoy tida depois da payj& como entre todos cllcs foíTc

morte. Hcduvigiadefdeotempo> avantcjado Henrique , Duque de
que começou a ter uío de razaõ, Sileíia , & de Polónia, naõ fó em
deutaõ claros íinaes doq ao diante grandeza de íenhorio , mas em va*

veyo a íer, que punha em admira

'

lor nas armas , & juftiça no gover*

çâoos Ayos que a criavaõ, porque no de feus vaíTallos , Bertholdo o
todo feu contentamento era ouvir cfcolheo por fcu genro, & foy con-
faliarcm Deos , aprender orações, tente de o calar com Heduvigia ,

& ver imagens da Virgem Maria, poílo que conheceíTe nella mais
&doMenino]eru,com aviíladas vontade de tomar habito rcligio»

quacs fc alegrava cftranhamente. ío, que de aceytar marido. Mas,
Mandou-a o Duque feu pay enfi- vendo fer outro o gofto do pay>
naraLaiim, & outras linguas im* houve de facrificar o leu , & com
portantes,noeftudodasquaesfez grande folennidade fe celebrarão

a fanra menina cães extremos , que as bodas, feilejando os Polacos taõ

os Meftres fc admiravaó , & como venturolo Matrimonio , & de que
de coufa rara davaõ conta ao Du. ao diante fc lhe feguio tanta prof.

que, em cujo penfamento accref- peridade. Foy notável a conílan>

centavaõ cilas novidades húa opi* cia de animo , Sc o pezo , & agravi.

niaõ do que a filha veyo a íer pelo dade,com que a Santa confervou a

tempo adiante , com a qual íe lhe modeftia, & o recolhimento de fua

dobrava por momentos o amor criação, fem as delicias , & fauilos

que lhe tinha , ajudando-o muyto da Corte fazerem nella mudança,
a rara fermofura,de que a dotara a Era amiciílima de continência , Sc

natureza, comqueattrahia a íi os tanto que fentia ter concebido, fe

olhos ,& as vontades de quê a via* apartava do Duque feu marido , a

Efleve alguns dias no Mofteyro quem fua condição fatisfazia tan-

Lutzingenfe em companhia de ou» to,quelhcnaô negava coufa con«
tra irmáa fua , no qual era íua vida, vcnicce aobom eíty lo de vida , que
& converíaçáo hum raro exemplo fazia ; & a própria ordem guarda-

para as outras Rcligiofas, que na- va em todas as quatro Têporas do
quelles pequenos annos conheciaó anno, cm Advento, & Qparefma,
hm madureza taô diíferente do q nas fcftas feyras,& nos Domingos,
dles pediaô , que bem fe deyxava & nas outras fefias principaes ,di.

ver a graça Divina, que a guiava zcndo q naõ tinha por jejuperfey

com particular providencia. Nun» to aqutíle.que naõ era acompanha»
ca a viaõ andar cm companhia de docomabílinencia de go{l:os , &
outras meninas , nem fallar coufas, m írtiricação de appetites j & o que

quepareccíTemdctal jmasoccupa* cila fazia em (i, aconfclhava tam-

da em ler, cm reíarjôc noutros ex» bemamuytas Matronas, &fenho-
crciciosfcmelhantes gaíiava todo ras da fua Corte , em particular a

o tempo, que lhe reinava de ouvir fua nora Anna, mulher de Henri-

MiíTa , & de acompanhar as Frey- que leu filho , quando a teve comfí.

ras nas Horas Canónicas, a que go. Teve féis filhos, trcs varões,

fempre fe achava prefente. Sendo que foraô Henrique, Conrado,&
Santa Heduvigia de doze annos, Boleslao, & outras tantas filhas

tinha tal fama, aflíim dccoílumes, chamadas Ignes, SoSa, & Geriru-

como de fcrmofura, que muytos des : Çi vcndo-fe jà com fucceflaó

LU bafíantc
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baftantc para o Eíiado de Polónia, que viíitalla % & vendo nclla huma
acabou com o Duque fcu marido^ íantidadc taõ grãdc,tomava cxem

.

lla^') fó que vivcflem continentes

,

pio para fua imitação: & aílim vi-

mas que fizcíTcm voto rolenne de via no mundo governando feus

continência nas mãos de hum Bi f- vaíTallos ,òc fazendo vida taõ reli-

po i
& da<]ue}lc dia em diante teve giofa,como pudera fazer qualquer

Santa Hcduvigia laiito recato cm pcrfeyto Monge cm fcu Moftcyro.

fua peíloa , & no modo de fallar có Vcftia-íe com roupaSj,dado que ri-

o Duque (eu marido ^ que nunca cas j honellaSp & trazia a barba co-

mais fallou com elle em húa caía fói prida, ( donde lhe dcraô por fobrc»

nem^eftando elle doenie,o hia viíi. nome Barbado ) & o cabello da ca-

tar fcnaõ acompanhada com aigúas beça toíquiado cm rcdondo.Fazia

Donas de muyta gravidade, & vir- largas címolas, em particular ao

tudc, para ter nellas hiias tcftemu* Mol^cyro Tcbniaccnfe , onde a

nhãs do que tratavaõ , evitando cõ Duqueza citava , a quem fez doa-

ifto naõ íó o perigo,que podia naf* ção do lugar de Tebnicia , & dou-
<tt de communicação particular % trás muytas herdadeS;, cujo rendi-

mas a fufpcyta da gente, que co. mento diz Cromero que baftava

rtio fabia do voto , era bem que para fuftentarmilpcíToas ,& pou*

foubeííe da obfefvanciadclle, Ôc co dcpois,vcndo que Nicolao fcu

fiaô houvcíTc matéria de efcandalo; Secretario queria fúdar outroMof-
s8c naõ contente com viver nos mef- teyro de Monges da Ordem de
mos Piços com cfte rcfguardo, Ciftcrnoluí^ardcHcnrichovio,&
«edificou hum Moíleyro junro ao metcrfe nelle para Icrvir ao Se»

lugar de Tebnicia, dondíe tomou nhor, o ajudou com mcrccs lar-

nomeTebniaceníCjquepovoDude guiffi.nas, & fez amplas doaçoens

Religioías da Ordem de Ciíier, a de alguns lugares muy rendoíos.

«juem deu por AbbadeíTa a fua filha Andando Hc;nrique occupado em
GcrtrudcSjfingular retrato da vir* femeIhant'jsexcrcicios,quizacGÓ'

tude da raây •, & aqui vivia com modara íeusdous filhos mayorcs
tantorigor,&abftinencia,quelua com al^umfenhorio baftantc para

Vida fervia de raro exemplo às Re. fuftenaroeftaio de fuás caías ;&
ligiofas. Tratava-íe com roupas de ao menor chamado Conrado,& por

panno bayxo,& comia manjares fobrcnome Crefpo,a qucmopay
groíFcyros , & ainda deftes muy tinha mayorafftyçâo, dcuoEíta-
pouco. No difcurío do tempo to • do dè Luíacia , & o Condado Lu*
mou o habito de Ciftcr ,& andava buíTeníc ,& a Henrique , que era o
vcftidà como as outras Rcligiofas, mimoío de Santa Heduvigia , deu
a qu3ni acompanhava cm todos os Uratislavia, em quanto o pay vi-

íidlos regulares, & nos exercicíos via ,& por fua morte os mais Eíla-

de humildade com humgofto,& dos^que lhe convinha© por direyto

pròmptidaó extraordinária. Na6 como a filho mayor. Mas, como a

íjuiz profeífar folcnnemente, por Cubica de mandar tenha pouco reí-

naó fe impoílibilitar cora o voÉo peytòàslcys da irmandade, Con»
da pobreza para fazer cfitiolas a radomalíatistcytodevcro irmaõ

pobres, & viuva?, & a outros lu- melhorado, fiando-fe no amor,quc
gares pios , a quem de ordinário o pay lhe tinha, poz gente degucr»

faz ia grandes bens com fuás dadi» racm campo contra Henrique, &
vas/Ôtmerces. Alguasvezes(ain' fcm bailarem admocliações de fuâ

da qutnaã muytas J vinha o Du* mây Santa Heduvigia, vieraó a íe

i ^ cncon

•
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encontrar no lugar de Studiiicia

,

çoens rcquiíitas çm hum Príncipe
entre Gothibcrga,&Legnicia,on- Gatholico, & valcrofo. Recebco
de depois de grande batalha ficou Santa Heduvigia efta nova da mor-
Henrique com a vitoria j & Con- te do filho com húa paciência, &
rado taô roto.que lhe convcyo fal- grandeza de animo notável , con-
var a vida â unha de cavallo, £c fem tormando-fe em tudo com a von-
fe atrever a ficar em fuás terras, fe tadc Divina. Tinha a Santa mu/
foy ter com o pay a Glogovia, aon- grande reverencia a todas as Reli.
de fe compoz com o irmaó, & lhe giofas com que tratava,dc lhes faN
foyreftituido íeu Eftado. De ca- lava com eftranha cortefia, tanto
minhovifitouafuamãySantaHe- que muycas fugiaõ de lhe fallar,

duvigia , de quem recebco confc- porque íe confundiaõ de fua hu-
lhos,&admocftaçoensfantiffimas, mildade, & de verem que huma
& hõa branda repreheníaô das dcf- Princcza taó grande as trataíTe cõ
ordens acontecidas por fua cauía^ tanta fubmiíTaójComo fe fora ferva
accrefcentando que, fe naõ punha de cada húa delfas ; 6c niuytas vc^
emenda em fua vida, & naõ defpe* zes acontecia,eilando o Convento
dia de feu coração hum mào pro. no Refeytório , verem-na fubindo
poííio, que levava de fazer nova* pelas efcadas do dormitório ir bcy-^

mente guerra ao irmaô , fentiria jando cada degrao por íi ,& íubin-

muy cedo fobre íi o caftigo fcvero do-os todos de joelhos por rcve-
da maô do Senhor Deos, & fe lhe rencia das Servas de Deos,que pu-
atalharia com a morte feu dcfignio. nhaõ nelles os pés : & indo aos Uy

-

Algum tanto fe atemorizou Con. tos de cada hua,beyiâva os aíTentos

rado,ouvindo as palavras da mãy, onde as Freyras fe punhaõ em ora-

& vendo que lhe revelara Ocos o ção,& as diciplinas»& cilícios que
propofito, de que naõ tinha dado achava ^ crendo que deites lhe vi-

conta a alguém; mas tanto quefe ria fantidadc,& virtude, & nao
partio, crendo que lhe diria aquiU lhe vinha pouca, poistaõ inútil fe

Io por naõ ver maltratar a Hcnri- achava em feus olhos, fendo taá
que,cujapâr(icularaífeycoada era, outra nos de Deos. Tinha porex-
tornou a tratar de levantar gente, crcicio ordinário eítar no Coro
& fazer guerra ao irmaõ:mas Deos, cm oração cm quanto o Convento
que naô permitte faltas na palavra comia ;& querendo húa Religiofa

de feus Servos, nem deyxa as cul- íaber o que fazia mais para tomar
pas fem caíligo , atalhou os per- exemplo de virtude , que por du«
verfos defignios de Conrado, & vidar na da íanta Duqueza , fe

comclIesamortedemuytosChri» deyxou ficar efcondída cm hum
ílãos. Porque andando elle à caça lugar fccreto da Igreja , donde a

de monte nas brenhas Tarnavien* podia ver fem fer viíla: & notou
Ics , & feguindohúa fera com toda que depois de Santa Heduvigia ter

a furia,cahioocavallocom cllc,ôc beyjado todas as cadeyrasdoCoro,
lhe quebrou o pefcoço de modo

,

onde as Religiofas coftumavaõ cf«

que o levàraô dalli morto cõ gran- tar fcntadas refando as Horas Ca*
delaílima do pay,&de todos aqucl- nonicas,fefoypòrdc joelhos dian-;

Ics que o conhcciaó ; porque fora te do Altar da Virgem Maria Se-

da ambição, que lhe naõ deyxava nhora noíTa , no qual eftava hum
aquietar o animo cõ a melhoria do devoto Crucifixo de vulto / & co-,

irmaõ, era em tudo o mais dotado mo continuaífe na oração cofluma-

de codas as boas partes , & condis dacom algúas lagrimas , a imagem
Lllij do
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do Crucifixo delprcgando o braço cllcs, dava algúas iguarias com os
dircyto da Cruz , & lançando.hc joelhos cm terra, & depois que fc

abcnçâojlhcdiflccomvoz clarajòc aiTcntava^naó havia de beber fcnaó

iní tiiigivcl, que a Religiofa ouvio. pelo copo,de que o mais dcfpreíivcl

QuviUa hc tua craçâo, & tudo de todos aqueUcs pobres tivcíTc

quâio pediík ttns alcançado. Ou- primeyro tomado a íalva. Era laô

vindoaRcligioía aquella maravi- amigada pobreza, que muytas ve-

lha, íe íoytrcnrcndo, ôíattonica, zcs pedia à Religiofa , que tinha

crendo que à perícyção da lanta cuydado de alimpar oRefeyiorio,

Duqucza havia poucas que avan» que IhedèíTe os pequenos de paõ,

tcjaíTcm na terra: porque cem tudo quefobejavaô dãsFreyrâS,airoco

iíto naô havia Freira, em que naõ de outros mteyros, 6<: mimofos
, q

achaííc ( a feu parecer) mayores lhe mandava dar .*& daquelles pc-

bcns que em íi mefma , & muy tas quenos comia com tanto gofto , &
vezes mandava guardar a agua, em contcntamento,ccmo fe fcraô má.
que ellas lavavaõ as mãos , éc ainda jares de muy ta eílima :6( naõ íó ia*

ospèS) & fe lavava com ella como zia iíto com as Frcyras, mas de

com algum balíamo precioíifljmo, qualquer Moftcyro de Monges q
& a ícus netos filhos de feu filho lhe irouxeíTcm o que fobrava da

Henrique , que tinha comfigo no mefa, o tinha por fingular relíquia

Moftcyro, os lavava todos cô cila tanto, que para eíFcytode fe naó
agua: & fe acontecia vellos doen* ver falta de pobreza tinha duas
tes^ nenhúa outra medicina lhes í^* mulheres pobres , que hiaó pedic

zia , fc naõ darlhes a beber deíU címola ao iVloíteyro Lumbenfe,&
agua,& logo fc achavaõ bem. La- lhe traziaô os pequenos de paõ,&
vava muy tas vezes por fuás mãos <3ucyjo, que lhe aUi davaô, a troco

os pesa certo numero de mulheres dos quaes lhe m.andava Santa Hc«
pobres, £c depois de lavados lhos duvigia ciar outras elmolas de mais

beyjava, naó admittindo ncíieex^ importância :& quando convidava
ercicio outra companhia mais que a comer comfigo alguns Monges,
a de Anna fua nora, Princeza de mandava a fuás criadas que Jhc

piedade finguíariífima , & verda. guardaíTcmopaõ, & tudo o mais

dcyra imitadora de tal fogra. Em que cre feia, do qual a Santa depois

quinta feyra de Endoenças man. fazia íeus pobres convites, & dava

dava bufcar alguns leprolos,a que a feus netos como relíquia grandif-

lavava os pés,& aíTentava comfigo fima, & andavaó os meninos taõ

à mefa,dandolhes certonumerodc acoftumados a lílo com o exemplo
dinheyroa cadahum,& veílindo- de fua avô, que todos os outras

ostodosde novo por amor de Jeíu mimoseltimâvaõcmnaday faltan>

Chrifto , que, fendo Principc do dolhes aquclle Paô, a quem ellcs

Ceo^& daterra,fequizemtaltem* chamavâõ fanto* Além de todas

po abater pelos peccadores à morte cilas virtudes era Santa Heduvi.

de Cruz, & fazerfe com o rigor de gia ornada de fingular paciência

fuás chagas femelhante a leprofo, tanto, que nunca em obra, nem pa-

como o profetizou muyto antes lavra íe lhe conhecco indinação

iíai.c.5}, o Profeta líaías. Nemerafóneftc contra peíToa algua: Ôc como hua
dia fua mefa acompanhada de po- vezandailevcílidaem hum habito

brcs , porque em todos os do anno velho, & algum tanto roto , huma
havia detcralguns convidados, a Frcyra de mais fimplicidadc, que
quem primeyro de fc aíTcntar com avilo chegou a ella , Sc com algum

atrevi-
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atrevimento lhe diíTc : Senhora, rofo do que lhe podia acontecer >

que coufa he cfta;para que coníun» recufou a ida com algus achaques,

dis as Servas de Dcos com voífa que fingio j & fabentío como Lei»

pobreza, que cu na verdade me ef« co,& os mais eftavaódefcuydados
candalizodevos ver com eífe ha- tratando coufas concernentes ao

bito roto , íendo o meu melhor; bom eftado das coufas daquellas

dayme licença para o dar a algum partes , & fazendo entre fi liga,

p; bre^ôc vós crnay-vos com outro elle ajuntou hum bom numero de
Diais novo. Ouvindo a Santa fuás gente de armas,& dando de rcpen-

palavras, femmoftraraggravodo te fobreelles a tempo
;, que Lefco,

atrevimento delias^ lhe pedio per* & Henrique eftavaó em huns ba-

daô do cfcand4o,que dizia ter , & nhos dcícuydados de taõ nefanda

indo dcfpir o habito, lho mandou traição , paíTou à cfpada muytos
para que odéíTe a qualquer pobre, fcnhores dos que fe Iheofierecê*

que bem lhe parece(k,& cila veftio raõ no primcyro cncontro;& como
cutro novo, & de melhor pano que LelcofcntiíTe a revolta, & conhe-

opnmtyro. Outra vez lhe prrdeo ceíTe a caufa, pondo-fe a cavallo

hum Copeyro fcu por nome Cha- cm hum , que a ventura lhe oíFere-

nisiao trcs copos de prata de fey- eco , fe começou de fahir do mcyo
tio riquiflimo , & que a Santa eííi- dos inimigos acôpanhado de qua-

mava muyto para fazer delles ef- tro, ou cinco com panheyros: mas
mela a ccrio Mofteyro , & vindo- como clle era o principal , a quem
]heelleadizeroquepaírava,aSã» Suentopelco bufcava^Ôc otrou.
ta com húa paciência eftranha lhe xeíTem de olho , foy feguido de
rcfpondeo: Vay, & bufca-os com muytos j & vendo que lhe naô ei

diligencia
,
para ver fe com ella pò« poííi vel fugir, voltando-fe aos ini-

des achar o que te fez perder a ne- inigos,fez obras maravilhoías por
gligencia %& com tal brandura lhe feu braço , mas ao fim , fendo aco*

diíTeiílo, que o Copeyro fcntio metido de muytos armados, &
maisconfufaóentaô,doque fenti- clle dcfarmado , morrcoàsfuas
ra ao tempo da perda. Outro to- mãos no lugar de Marcincovo c5
que de mais importância fuccedeo grande laíhma dos feus, que o
aSanta Heduvigia, em que mof« amavaõ cordialmente. Henrique,

trou bem a quanto fe cíkndia a a quem as difcordias de Suento-

conflancia de ícu animo, porque pelconaôtocavaô tanto, c: mo fe«

tendo o Duque Lefco, fenhor de guro, naô bufcou modo para íefai»

grande parte de Polonia,aggravo var, crendo que ninguém fe lhe

de Suentopclco,que,fendo vaííallo atreveria ; mas como eOas coníide»

feu,íe lhe queria rcbcUar por lhe raçoens naô fervem para traido-

naõ conceder titulo de Duque de res, foy acometido dcllcs nos ba.

Pomerania j & mandando pedir a nhos onde eftava , & ferido com
Henrique, & a outros Principes algúas eítocadas cruéis ; & ven.

vizinhos q fe ajuntaífem todosem dc-o tal hum criado feu chamado
Ganfava , que he húa Villa fugeyta Peregrino V icifemburgio, fe lan-

ao Mcfteyro Tremenenfe , onde çou (obre elle , círerecendo-íe à

confirmanaõ novas amizades, & morteporfalvarafcu fenh r, co-

fariaõ outras couías convenientes mo cm eíFeyto fuccedeo , porque

ao bom coverno de fuás terras t& depois de terem morto a Peregri-

v.ndo Henrique, doutros muy- no, que na obra o foy, cuydando

tos fcnhores , Suentopelco tcrnc» que o Duque ficava do próprio

L\\ lij modo^
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inodo,íc foraõ fcm curarem mais muytos Príncipes pedirão a Ucn-
dcllc-ôc vindo a noytc,foy bufcado tique como amigo do defunto Lcf-

dos fcus , & levado em andas a coj&companhcyrofcuna defven-

Uracislavia com pouca confiança turapaflada, queaccytiiíre orargo

de o verem algum tempo melhora- de defender fuás terras , & criar o
do. Deraõ-íc citas novas a Santa menino atè ícr de idade convcniê-

Hcduvigia, & chorando fcus cria* te para governar feu Eílado. Cada
dos ,& as Freyras com infinitas la» hum dos Príncipes acey tou a tuto»

grimas hum cafo tanto para fentir, ria ,& naò querendo largalla ne-

clla poíla de joelhos diante de hum nhum dclles, vtcraõ a romp^men-
Cruciíixo eftâva tao quieta^ôc fof- to. CombatcoConradoduas For-

fegada , como íe aquclla defavcn- ralezas, que cliavaô por Henrique,

tura lhe naó tocara, dando côiílo íem nenhum efícy to, ôc na primcy-

huns claros indicios do pouco fú- ra deitas lhe matarão a feu filho

damento,que tinha feyto nas cou- Primislao, & na fegunda odesba-

fas da terra , & da muyta confor- ratou Henrique de modo, que lhe

midade de feu coração cem a von- conveyo retirarfe , & naô provar

tade Divina :& dahi a pouco tem* por cntaó ventura. Vendo clle o
po cobrou o Duque íaudc por fuás inimigo retirado ao Eíiado de Ma-
orações côtra a opinião dos Cirur- fovia , & crendo que por cntaó lhe

gioens, que otinhaô julgado por naô feria poflivcl refazerfc para o
mortal, dandolhc o Senhor aqucllc tornara acometer, aílim pelo tepo
contentamento a troco do defgof» invcrnofo que começava , como
to primcyro. Pagou o Duque muy por citar muyquebrâtado da gucr»

bem aos filhos , â( parentes de Fe- ra>& recontros paílados , defpedio
regrino a grande IcaldadcjCom que também o exercito para irem fe-

puzera fua vida pela (alvar a elle, mear íeus campos, & deyxou-fe
íazendo-os íenhores de terras , & ficar com algúa gente de guarni-

dandolhes grades honras,& pnvi» ção na Comarca de Cracóvia ^ do
legios em ícu Fitado , & a duas fo- que foy logo fabedor Conrado pot
bnnhasfuas tomou Santa Heduvi» avifo,quelheroãdàraôalgu-;apay-

gia para fua companhia , ôc as fez xonados Jeus, & dando fubitamc-

depois ReligioíasnoMoíleyro de te fobrc o Duque Henrique , o
Trcbnicia. N aô foy eíia fòadver* achou ouvindo MiíTa no lugar de
íidadc a que affligio o animo da Spitcovia , donde o levou prezo
banta, òc lhe deu matéria de pa- paraMafovía,femosfeus lhe po*
ciencia,porque tornando o Duque derem dar foccorro. Grande toy

afuas forças, & tomando o gover- a payxaõ, & íentimento de feus

nodefeusvaírallos,lhevcyo outra vaíí'allos>quetemiaôotrataíremal

occafiaõ, em que Dcos o provou íeu inimigo na prifaõ, tanto pela

com experiências , £c trabalhos payxaõ da morte do filho, como
novos,& foy o caío,quc ficado por pela pcrverfa condição que tinha

morte de Lefco hum filho de pou- naturalmente ; & tocando arma em
ca idade chamado Bolcslao,alguns todos os lugares de feu fenhorio,

fcnhoresquizcraôentregarfuatu» ajuntou Henrique feu filho hum
toria a Conrado leu tio irn.aõ de copiofo exercito, com que fc fez

feu pav : 2c a mãy do menino cha* na volta de Mafovia, promectendo
mada Grimislava , & Marco Pala* todos de naó tornara fuás terras,

tino Cracrovienfe, & Paícolao Pa- fem libcrtaré a feu fcnhor , ou per-

latino SendomiriCiífe com outros dcccm a vida na demanda* Quando
Santa
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Santa Hcduvigia foubc a dctermi- meo carne, nem mantcyga, nem
nação do filíio , & a turia de ícus coufa algúa de gordura , nem fcu

vaíTâUos , querendo tomar a maõ irmaõ Elcbcrro Biípo de Bambcr-
ntftccaío, porque íenaó perdcíTc ga,a quem a Santa venerava por fua

tanta gente, ícfcy ao exercito,

&

lanta vida ^ & amava como pedia

fez fobrcftar a cmprcza , dizendo taõ eíireyto parentefco, pode aca-

que quando ella naó cffcytuaíTe a barcomella que comcííe carne, eU
paz, cntaô ficaria tempo para íc tandodoentcr&mâdandolheUvi-
menearem as armas. Obetíeceo o Ihelmo,BiípoMutineníe,&Legâ-
filho , & a Santa com hum acompa* do à laterc no Eftado de Polónia ^

rhamcnto decente à fua grandeza que a comtfle, a Santa o fez com
íe íoy ver com Conrado , em cuja lhe aíSrmar que a laltimava mais

ir ao o Duque eftava prezo ; o qual a molcítia de comer carne, que o
fabendo de fua vinda,a íahio a rece* próprio mal, por cujo refpcy to lha

ber algúas egoas de Maíovia , & mandava comer. Todo oanno je*

como checou a vclia,comoíc fora juava, íenaô craõ alguns dias fo-

cou (a do Ceo,a clicvc conteiEplan- ícnncs > & aos Domingos , cm que

do hum pedaço , & depois a vene- comia duas vezes , mas em ambas
rou com húa cortelia cíiranha , & taõ pouco , que bem fc podia cha*

vindo a faliar na matena da Iiber» ni ar jejum : & tinha repartidos os
dade do Duque feu marido , Con- dias da fcmana em forma , que ao

rado fe tudo ^uanto Santa Hedu- Domingo, à terça, & quinta feyra

vigia lhe mandou, & aííimfe par» comia peyxe ,& coufas de leyte^ à
tiraô amigos, rcrunciandoHenri» fegunda feyra &Sabbado legumes
que a tutoria de Eo^eslao nas mãos fem outra coufa algúa , quarta , 5c

de Conrado , & para mais feguran. fcfta feyra paô , & agua íomente;&

ça cafou a Santa duas netas íuas fí« ncfte modo foy continuando algus

lhas de feu filho Henrique cô dous annos, atê que fubindo a mais ri

.

filhos de Conrado chamados Ca» gor, veyo a naô comer mais que
fimiro . & Boleslao , & em todo legumes, & beber agua cozida, a

cfte íucctíTojâíTim da prifaõ doDu- fora os Domingos , & feftas , em
que feu mando, como nas diíficul- que obrigada pelo Bifpo , & Con-
dadcs,qucdahi nafciaô no animo fcíTor comia pe y xe, & Icyte, & bc*

de todos ,moítrouabanta húapa- biaalgôa cerveja, por naó desfale*

ciência, & igualdade de animo tal, cer do eftomago. Algum tempo

que bem fe via fsr tudo guiado pe- coftumounaQuarefma , & nas vi-

la maô do Senhor, gibas de algus Santos jejuar a paõi

& agua de tal moio, que naõ toma*~~
va mais que três boccados de paõ^

CAPITULO XXVIII. & os comia miíturados c6 cinza;

mas fentindo-fe enfraquecer do

Da afpera vida que Santa Heduvi* cftomago,mudou efte fIgor em al-

gia fazia , & a conftancia que gum legume cozido > ou em papas

moftron nos trabalhos , com outras feytas com cerveja , & a quem lhe

coufas tocantes aodtfcurjo dejua perguntava a caufa de fc affligir

htjloria. com taõ rigorofos jejuns, rcfpon-

dia que havia miílcros Sâtos para

FOy Sarta Heduvigia de ííngu. a foccorrerem na hora da morte,&
lar abftinencia tanro , que em os outros jejuns para domar a re«

quarenta annos contínuos naô CO- bclliaô da carne Mandàraô-lhe 03

Médicos
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Médicos ufar de vinho para huma havia lojuna do tempo que fentinfc:

enfermidade que Ihcíobrcvcyo :& & fc vio porexperic*)CÍa húa vez,

o Duque além de lhe pedir que que citando a banta grande parte

cbedcccíTeà medicina, mandou aos da noyte em oração, le lhe vcyo

criados que lhe naó conícntiílem qutyxar huma Aya , que a eftava

beber agua em nenhuii modo: & a^uardando^da grande frialdade

hum dia citando a Santa jantando, do tempo , alíirmando h: que tm
foy avifado o Duque como pedra nenhum modo tinha í rças para

agua ,& abebianaóobftanreomã- lulientar o frio que fentia. DíCc»

dado dos Fyficos. Anojou-íc Hen- lhe a Santa que Ic a e :ta Ic na-

rique algum tanto ,& indo onde a quclle lugar,ondc cila eíiivera orâ«

Santa eíiava , tomou hum vaío de docomospés (kícalços : Sí noinf-

prata, que lhe linhaõ polto na mcfa tante que alli fc p^z, fcntio nnta
chcyo de agua, a qual provou , & quentura , como fc tílivcra cerca»

achou convertida cm vinho íiiiiu» do de algum fogo brandiífino , &
lariíTimo : & como fe indignâflc cô« muy amigo da nat reza,com a qual

trdaqucilequclheforatomanovai teve hum rcp mio, & quietação

aofimfeve>oaint yrar da vcrda- extraordinária ,&conhecco avir-

de , & íabcr que lora nulagre mani- tudc,com que o Senhor enriquecia

feito o que Deos obrara naconvcr- íua banta. Soube o Djv]ue leu ma»
faó da agua em vinho, per naõ def- rido que a Santa andava d fcalça,

goftar fua Serva. Reprehçndcu-a dequefelhcrccrcf laô aj^usacha-

hú dia Egídio Arcediago de Ura- qu:s , & indilpoíi^ocns : & depois

tislavia por ufar de taõ rigorofa de a ter a Jmoeítada al^õas vezes,

abíhnencia , & comer taó pouca avilouaosqueafcrviaó,que fe al-

quar.tidade de ma jares, aquém gumdiifoubelTem que andava fem
a Santa rtípondco que a comida Ccilçado,'hede{rem aviío; Sccomo
era comom.dicina>dc que fe naó em paço naõ faltem cunoíos de no«

havia de tomar maisdííquilioquc vas, naõ faltou quem diccíle 30

boamente fe podia haver mi cr Duque como Santa Heduvigiaef-
para ' onfervação da natureza , & lava em oração com os pêsdcícaU
comoa lua fc lultcntava cóaquella Ços, Foy o Du^jue ccrtifiwarfe da

quantidade, não havia pira que a verdade, & quando encontrou cô
obrigar a m.yores exccíTos. Ufa- a Santa, dado que ella vieíTe como
va í m V raô , & Inverno de huma lhe fora dito, os pés Iheapparccé-

vertidura pobre fobre a carne , & raõ calçados milagrofamcmc , á»

hum manto de panno groífcyro, candocom ifto omcnfagcyrocom
fcm nenhum outro mimo, nem de. pouco credito, o Duque íaíisfey

fcnfaó para os rigores do frio-Tra- to , & a Santa livre de ouvir algúa

zh nos pês hunsçapatos, de que palavra defgoít.^fa, que a pcrtur-

ufava mais para lhe naô verem os baíTe. Dom Gunthero Abbcíde da
pès, que para fe defender das in« Ordem deCiíkr, feu Confcííor,

jurias do tempo,& quando eftava lhe mandou fazer hum calçado,

cm parte fccreta , lempre andava obrigãdo-a aqucotrouxeíTc fem-

dcícalçafemenfr quecercm aqueU pre : & como dahi a muy tos me«
le corpodcbilstado cilas afperezas, zes fcíTc aviíado que naô andava

remas continuas diciplinas de fan- calçada, clle a rcprchcndco, por»

gue, com que o maltratava ; antes que naô trouxera o calçado, que
lho confortava o Senhor de maney- tile lhe mandara fazer: &aSanta
ra, que com o fogo do coração naó tirando-o dcbayxo do braço , lho

nioftrou
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moftrou faô , dizendo que naò fal- virtude tinha muyta opinião ) que
tara no prcccyto , nem deyxàra de a foccorrcíTc com cfta recreação de
o trazer comfígo no modo pollivcl. fua alma :& dado que chorando de
Chegou fuaafpercza atanco^ que laítima de ver abrir com açoutes

tinha nos pés gretas abertas, de hum corpo laõ magro j& debilita-

que lhe íahia grande copia de fan» do com jejuns, todavia compriaó
guc pela violência, & grande ri« feu mandado, pelanaóatfligirem:

gor do frio, de que muytas vezes & alTimcoftumava dizer Anna fua

fentia dores grandiffimas. Affli» nora que de quantas maravilhas
gia leu debihtado corpo com húa lera dos Santos antigos , nenhuma
runica de cilicio cingida com ou- dcyxava de ver em Hcduvigia , ou
tromuy afpero, que muytas vezes em igual grão, ou avante] ado. Era
lhe tiravaõ da carne acompanhado naoraçáoaíi:'ervoradiffima,& tinha

de fangue : & húa vez lhe deu hum grandes mimos do Ceo nclla tanto,

Cavalleyro dos Templários hum que muytas vezes acontecia, pon-
cilicio afperrimo envolto em hum do-fe ànoyrc de joelhos cm hum
panno de feda , porque fe naô en» lugar apartado, dormirem as cria-

tendeílb o que podia Ter: mas cO' das que efpcrâvaõi hum, 6c dous
mo fua nora Anna conjcííturaíre o íonos, fcm Santa Heduvigia fazer

que era , reprendeo o Cavailcyro movimento de íi, nem mudar o fen-

de trazer tal doma Santa,temendo tido daquella fonte de lume incó-

que com fua afperezaacabaííc mais prcheníivel , com quem o tinha

cedo a vida , & perfuadio a feu Cô» unido,& cm quem efíava transfor-

feíTor que lho naô confcntiíTe cm mada; &como hfla noytc eftiveíTc

nenhum modo
^ por onde Sãta He- metida cm certa camcra fem candea

duvigia deyxou aquclla cinta, & Bugu;»lao Sanonio feu criado, a

ufou fomente da camiía de cilicio, quem a Santa tinha dado cargo do
cm que faleceo, fem nunca a tirar provimento, & meia dos pobres,

do corpo. Oleyto,&camalhepre* vcyo deícuydadamente com hum
paravaó, como convinha à grande- vaio de agua coíida para a mefa da
za de feu Eftado, com colchas , & Santa, & chegando àqucUe lugar,

paramentos ricos: mas a Santa dor* vio a camcrachea de humrefplã.

mia crdinariamente na terra nua

,

dor mais vivo que os rayos do Sol,

ou em húas taboas cubertas com o qual fahia da fanta Duqueza : 5c

algúa pélle, fem admittir doente, como fe tiraííe atrás attonito do
nem íâa outro algum regalo. Dor* que via, cila o chamou, &toman.
mia muy pouco ,& o mais tempo dolhe o vafo da maó , o tornou a

da noyte gaílava em oração , & di- defpedir com muyta quietação : &
ciplinas

, que qua(i todas as noytes naõ íó cita vez,mas outras muytas
tomava até derramar grande copia fe vio na Santa efte rcfplandor , &
de langue, & quando via cm íua ordinariamente quando orava , ou
fraqueza que naô fatisfazia com fallava de Deos, lhe viaó o rofto

o defejodoefpirito, chamava húa acompanhado com húa fcrmofura
Dona de fua criação, por nome cftranha,& houve muytas peíTbas,

Demunda,de quem fe fiava muyto, que a viraó arrebatada da terra cô
& a obrigava a que lhe déíTc as di. a fuavidade, & fervor do eípiriro,

ciplinas com terribel rigor:& quã- que a levava para oCeo, onde cita-

do cfta movida de compayxaô fe vaó fcus defejos. Tinha raptos

fingia indifpoíta, rogava a húa Re- gí^ndiífimos , dos quaes tornava

ligiofa por nome Vitoria ( de cuja cm fi com húa molcíiia grande de fe

ver
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ver ncfía peregrinarão , fem acabar tinha cm quanto afliftia aos Divi«

de poffuír pcrfcy tamcntc a Gloria, nos Officios , que ordinariamente

dcqucnaquclicscxtaícsrclhemoí* craõ Matinasàmeyanoyrc, dequc
trava hum veltigiO' Naô confcn- nunca faltava^Miíías^&Vcfperas:

tia fâllarlhe alguém quando eíiava Ôc naõ coftumava ouvir huma , ou
ouvindo Miífa , ou Vefpcras , di« duas MiíTas , mas quantas lhe craõ

zcndo que naó convinha mifturar poflíveis, & naô vinha Sacerdote a

praticas do mundo , por mais ne« ícu paço,a que naô fizeíTe celebrar,

ceifarias q foíTem, com as de Deos, & a quem naõ tomaííe a benção de-

que fe eílavaõ cantando^ o qual a pois da MiíTa dita tanto, que fc

fanta Duqueza f^zia também, por diziaõ delia eíicsdous verfos cõ«

naôadivcrtircmos q Ihefallaífem poftosporhumfcuCapclUõ.

o alienamento dos fcntidos, que

Infola Mijja non eH contenta DuciJJa.

G}mtfunt Presbyteri, tot Mif^as optat haberi.

Cuja fentença he. Que fendo a ían. grande copia de lagrimas, & muy-
ta Duqueza boa de fatisfazer em ta fuavidade da alma ;^ tanto vc-

todasascoufas ,fóna Miífa era mà nerava qualquer iníígnia de noífa

de contentar^ porque tantas Mií* Rcdempção , que Ic via no chaô
fas queria ouvir, quantos craõ os alguas palhas poftas em Cruz, fe

Sacerdotes. Tinha em lingularve abayxava abeyjallas, & as punha
neração os Sacerdotes pela alta em parte que naõ pudeíícm fer pi.

dignidade de fcuofficiO;& quando zadas. Tratava com muyta reve-

tinha alguns convidados para fua rencia as veflesSaccrdotaes, tanto

mefa,naõrehaviadefentarfemos pelo aá:o cm que ferviaó , como
ver aelles fcntados primeyro: & pelo que íignificavaõ ; & coíluma-

quando ouvia alguns trovoens,& va clia, ôc luas Damas occuparfc

tempeftades, de que tinha grande em lavrar aigúas para ferviço das

medo por fc lhe reprclcntar a ira Igrejas mais pobres. Quando Te

tremenda de Deos no extremo dia acabavaô os Divinos O^cios , &
do juizo, fazia chamar hum Saccr* agentefehiadotemplo,Saíita He-
dote , & tcrlhe as mãos na cabeça duvigta fe dcyxa va ficar , & corria

até ccíTaro Ímpeto da tempeflade; hum, 6c hum todos os Altares , fa«

asquaeslhebeyjavacommuytâ re« zcndo a cada qual fua particular

vcrencia quando o dcfpedia de íí. oração com tanto vagar, que a gen-

Quando havia de chegar ao Divi- tcdeícupaço,qucacíperava^tinha

no Sacramento da Eucanftia , era bom merecimento na paciência de
com tantas lagrimas^ & devoção^ a acompanhar. Seu modo de orar

que incitava aos queaviaõ a ou- mais ordinário era proftrada com
tros cffeytos femelhantes. Venc- o corpo todo cm terra , & de joe-

rava com grande íubmiíTaô as ima- lhos, nos quacs tinha grandiíTimos

gcns dos Santos , cm particular a calos , 6c teridas, & tanto pcrfevc-

da Virgem Maria Senhora noíTa

,

rava defte modo , que a naò ícr o
que fempre trazia comfigo, para amor Divino quem a íu (tentava^

com a vifta de fua imagem fe aíFer- difficilmente pudera viver hum iò

vorar mais em feu amor, & muy. annoj porque Icvantando-fc todos
tas vezes benzendo com clia aigús os dias à meya noy te , naó fahia da
enfermos, cobravaó logo faude. Igreja menos do meyodia, pcrfe-

Meditava na Payxàô de Chriíiocõ vcrando aquclUs doze horas cm
orar.



orar > & ouvir MiíTas. Tinha muy toii Hofpitacs ,& EnTcrmariás cm
particular cuydado de íabcr fc fc divcríos lugares do feuEíiado ; rfe

cbn feííavaõ ícus criados, & ouviaô hiodo que fuás rendas todas fc dcf-
MiíTa, & fc refavaô alguas devo- pcndiaô em Deos, & paracoufas
çocns jôc quando achava alguns ne

•

de feu fcrviço ; com as quacs obras
giigcmcs ntftc particular, os ad* hede crerquealcãçaria Henrique
moel^.ava,&rcprchendiadémodò, ò Ceo depois de íua morte* que
que logo fc emendavaõ ,* & taõ cu- fuccedco noanno de I2:ç8. vindo
riofa era , que a hua mulher de fua da guerrâiquetevc com Uladislao
ca fa chamada Lavandria, que nun* cm Gnefna , lugar do Eílado de
ca pudera laber o Pater noílcr póc Cracóvia , fcm poder ganhar fua
fai ta de memoria,lho enfínou muy- Fortaleza , a quem deu aigús com-
ias vezes , & a fez dormir dès fc- bates. Faleceo de doença ordina-
manas junto do feu leyto para de ria em Crofna; donde feu corpo
noyte lhe fazer repetir a oração, foy levado ao Moftcyro Tcbniá»
até psla continuação a vir a faber

:

ccnfc com taõ geral pranto de ícus

& ao Duque Henrique feu marido vaírallos^que naó havia lugar, onde
cníinou muytas dcvoçocns ,& mo- fc naó ouviíTcm laílimas > & fc vif-

dos de orar ,que cllcnaô fabia,de- fem lagrimas , em particular nas
fcjando de o ver muy avantcjado Religiofas daquellc celebre Con«
iia honra,& no cuko Divino,como vento , que ellc fundara , & na Ab-
em cfFcyto foy : porque nadadey- badcffa Gertrudes fua filha, que
içava de fazcr,que foíTc para honra naó fabia levar cõ paciência a falta

de Deos, & aÓim gaitou na funda- de taõ fanto protéaor : íb os olhos
çáo do Moftcyro de Tcbnicia paf* de Santa Heduvigia fc viaõ cnxii-

íante de trinta mil marcos de prataj tos, & fcm movimento algum , &
os vinte mil fó oas paredes, a fora bailava aquelle animo conforme
otcdo , que todo era cubcrto de com a determinação Divina para

chumbo ,& as mais coufasneccíTa- confolaraspcíToaseílranhas , fen-

irías para ornato interior , & ò do» do cila a quem efta dor mais lafti*

toular^uiílimamenre, affimoDu- mava. Nem foy efta morte occuita

quê,como Santa Heduvigia. Prin- à fanta Duqueza , porque alguns

cipioú-fc no anno de Chrifto de annos antes tinha dito ao marido

í 20 j. & dcdicoufe à hora de Deos^ que fc naô (jartiífc da VilU Legnia-

& da Virgem Maria Senhora nofla, ccníe, por^e faindo delia morre-
íBc do Apoftolo S. Bârtholomeu no ria muyto cedo : & pofto que cllc

anno 12 19. gaftando-fe dczaíTcis fcapofcntou ncUa três annos , aô
annos na fabrica, em todo o qual fím;fahióconftrangido da neccífi-

tempo fc naò fez juftiça de nenhíi dade das couías, & morrco na fór-

nralfcytor , porque toda a pena fc ma que tenho contado , fcguindo a

lhe comutava cm trabal har na obra Cromei-o. Deftc tempo em diante

do Moftcyro, dandólhe muy to, fc deu a (anta Duqueza a mayores
cu pouco tempo, conforme a quâ» penitencias , & obras de piedadej^

iidade do delido. Nem foyfócfta Viíítando por fi mefma os cnfer-

obra a que o Duque fez por con- mos , Íí leprofos, que eftavaõ nos

fclho de Santa Heduvigia,masou. Hofpitacs, 5c dandolhcs de comer
trasmuyras, porqrepayrou muy- por íuas mãos com os joelhos ciri

tos Templos arruinados da anti* terra : mandava prover os prezos

guidade , cnriqueceo Mofteyros

,

de tudo o que lhes faltava,& qual-

que naô fc podiaó fuftcntar 3 Icvan;; quer aCíiíflo, que íabia ter ncccflíi

.

dadc
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dade de algum foccorro , logo lho criados ; & vindo hum anno de fo-

mandava. Aos quetinhaó dividas^ me> mandou chamar com publico

^ucnaõpodiaô pagar, mãdavaaju* prcgaò quantos pobres havia, aos

dar com ícu« chelouros ; & faben* quaes fc rcparcio quanto paõ tinha,

do que hdkVia pcíToas condenadas a a cada hum conforme o que havia

degredo , lho comprava , & remia miíler para todo o anno , 6c depois

à fuacuíla , 5c mu>^as vezes com o gado, queyjos, legumes, fal , Òc

fcusro^osiivrava da morte osco- azeyte cm forma ,que repayrou a

denados por alguns delidoi» 5 & gente quafi toda ; de ícguindo feu

íabendo que íc havia de fazer jufti* exemplo outros fcnhorcs de Polo-

ça de hum Clérigo Franccz por nia,& feu filho Henrique, naó fc

certo facrilegio que cómettéra, Tc fentio aquclle anno falta alguma»

afíligio fobremodo, & fez tantas Taô amiga era de pobres,que fem-

diligenciaSj que em iim o libertou, pre tinha treze doentes em feu pa«

dizendo que nunca mais vivera Çocm honraj&lcmbrãçadeChri-
contente, fe vira morrer hum ho* fto, & ícus Apoítolos , os quaes

mem, a quem Deos permittira fcr levava comíigo para onde quer que
confagrado cm Sacerdote feu. A hia , & fazia agazalhar primcyro

todo$osSa:erdotcs,quevinhaóao qucaíimcfma, Puiiha-os comíigo

leup^ço, mandava prover de veíU à mcfa y Ôc comendo cila legumes
dos, Realçados novos,& limpos, fcm outro algum mimo, a elles lhes

& de algum dinheyro para fuíten* fazia dar tudo cm grade abundan.

tar a vida. As viuvas, 5c orfãas cia tanto, que os pagens filhos de
confolava com palavras , ôc obras, fenhorcs, que ferviaõ a fanta Du-
& quando lhe davaõ novas de aU queza , coifumavâõ dizer que an*

gúadonzcllaorfía,&pobre,aSã- tes queraó fcr convidados dos
ca a mandava trazer ao feu paço,ôc pobres , que de Santa Hcduvigia,

nellc a íuQ'enrava até lhe dar reme- porque com huns teriaô banquete,

dio conveniente a feu eftado» Naó 5c com el!a jejum. Aos que lança-

confcntia quando fahia de caía que vaõ cm fuás rendas, 5c a outras

íua gente fizcíTi apartar os pobres, pcíToas , que lhe deviaõ penfoens,

quefechagavaó aella com alguma quitava ordinariamente húa gran-

importunação , mas a todos rece* de parte ;5c chegava a tanto , que
bia,5cfazia agazalhojComo a coufa dizia o feuThc íoureyro algúas ve«

taõ encomenda ia por noílo Re- zes por encarecimento que na5
dcmptor Jefu Chrifto* Aos pere- tinha em feu rol outra coufa das

grinos que hiaô,ou vinhaõ da Câfa rendas de Santa Heduvigia, íe naõ
Santa, ajudava com larga efmola

;

as quitaçoens do que fe lhe devia.

&quãdo lhe faltava dinheyro para Fez o Senhor pelos merccimen-
cflas obras p!as,acodta ao Duque tos de fua Serva alguns milagres

ícumarido, emquanto foy vivo, cmvidajoprimeyro dosquacsfoy
5c depois de fua morte a Henrique cm huma Rcligiofa do Mofteyro
o piedofo feu filho , que lhe fucce* Tcbniaccnfe , chamada Raslana

,

dco no Eítado, os quaes lhe man« a qual eftando cm perigo da vida

davaôtudolarguiífinamcnte. Ti- comhúaefpinha, qlclheatraveíTa.

nha a Santa hum campo fertiliíHmo ra na garganta, Santa Heduvigia a

chamado Zcuma, onde íc colhia reílicuhioàfuaprimcyraíaude, fa-

paõ em grande abundância para zendolhe o final da Cruz na gar«

quanto gaíio havia em feu paço, 5c ganta. A propna ReUgioía perdeo

para as outras ordinárias de fcus a vifta de hum olho com chorar

dc«
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dcmafiadamcnte por hum irmaõ do Çco cfpírito de profecia, com
que lhe morrera > & fazendo por que adivinhava muyto antes aS

mandado da Santa o íinal da Cruz cou(as,que íuccediaõdahi a gran*

fobrc cllc com hum Breviário, por de tempo, & fc começou a ver nos

onde a Duqueza refava, cobrou primeyros annos da vaidade, por«

inteyra íaude* Outra Religiofa ce- que, fendo ainda menina, & vindo-

ga de hú olho ficou fãa com a San^ lhe dizer hum dia de Natal , cftan •

ta ihc fazer íobre cllc o final da do jantando^ que lhe llorecérahúa

Cruz.Outra mulher chamada Gcr« ccreyjeyra^aSanta mandou a hum
mana, cega de ambos os olhos, co« pagem que lhe vide a parte, por on-

brou viQa por oração da Santa : 5c de as dores começarão a nafccr, 8c

dous homcs , que mandarão enfor- dizendolhe que nos ramos mais
car por juíliça, invocando o nome chegados ao chaõ i cila com algúa

da Santa , eíliveraõ muytos dias na compayxaõ diífe que aquelle anno
forca vivos , atè que conhecido o morreria muyta gente pobre,como
milagre, foraó' livres } & o Duque cm cíFcyto íe vio. Outra vez íc vio

Henrique feu marido , £c depois o a experiência deíle dom do Ceo >

filho mandou que por onde quer porque a hua nobre fenliora, cha-,

que a Duqueza paíTaíTe, abníTcm mada Câtharina, afilhada de Santa
os cárceres j& fizeíFem dos prezos Heduvigia, prognofticou muytas

aquillo que a ella lhe parcccíTc Hua coufas antes de fucccdcrem,parti-

mulhcr,que fe atrevco a moer hum cularmente hu grande perigOjq ha-

pouco de paõ ao Domingo em húa via de ter,eftando de parto,no qual

mò demaõ , foy divinamente cadi > todos a julgariaõ por morta : & na5

gada,porque fe lhe pegou a maõ ao faltou coufa algúa das que lhe pro»

paoicomque movia a roda,dema- fctizàra. A outra criada fua diíTe

neyra, que a naó pode mover, nem muytos annos antes de acabar a vi-

defpegarj3c cortando o pao, a leva. da que morreria de morte fubita*

raó a Santa Heduvigia , a qual com nea , advertindo-a que naó andaíTe

fua oração a libertou , ^ mandou nunca defapercebida , 6c algú tem-
fãa para fua caía. Hõanoyteeítan* po depois da morte da Santa Du-
do a Santa reíando por hum livro, queza acabou ella do modo que
cançada das grandes vigilias ador» antes lhe tinha dito. A Jutholdo,

mcccOí & caindolhe a vela fobrc as feu Procurador , Capcllaõ, & Ayo
folhas do livro , fe confumio toda de feu neto Boleslao , diífe que ca»

fem tocar em fdha algúa com aíTás hiria da privança cm que eAavai 6c

cípanto das peiíoas, que viraò cite feria períeguido cUe , & fcus pa*

milagre. rentes por via do prcprioBolcslao,

^__ a quem criara i & os mefmostraba-

lhos diífe que teria a filha do Conde
CAPITULO XXIX. Anhaltano, que vinha para calar

comoneto,&íinalmcnte admoef-

Dõ efpirito de profecia de SantaHe

'

tou a duas netas fuás, irmãas do

duvigia \como prognoflicou a mor * próprio Duque, dos aggravos que

te de feufilho Henrique o Piedo» padeceriaõ por via do irmaó, tudo

f0i& chea de virtudes acabou em o que fc vio fem faltar nada. Hua

o Senhor. fcnhora chamada Sofia,grandc de-

vota da Santa Duqueza,tinha hum

TEve Santa Heduvigia além filho chamado Frederico, Religio-

de outros mimos ,& favores fo de ccria Ordem , o qual diíle a

Mmm Santa
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Santa que morreria apoQata , k. giofa chamada Adslheida que koi

fóradohabito,aqualdeígraçaacó- íilho Henrique o Picdofo morpc»

tccco alguns annos depois. Huma ria de morte violenta em húa bata-

Rdigiola chamada Roíana vcyovi- lha j& dizendo a Freyra que naâ

fitar a Santa com hum animal na pcrmittiíTc Dos compciríe^lbe

mangado habito chamado Ouriço, aqucllc temor , a Santa replicou

que trazia por dcfenfadamento,& que naò era temor , fe naõ certeza

chegando onde a Duqueza eíiava, mfafllivel : ôc vio-fe bem efta ver*

foy reprchendida do que trazi* dadc^quando os Tártaros entrarão

comíigo fcm cila advertir, nem lhe pelas terras de Polónia , & outros

lembrar nada: ôt como fetornaíTe muytos Keynos aíFolando quan-

corrida ,& cahiíTe na rcprchcnfaó tos lugares fagrados , & ptotanos

da Santa, lançou de ú obicho , & podiaó , & paifando à efpada ho-

tornou a pedir pcrdaó da cunofi*» mens ,& mulheres de toda a forte,

dade , naõ fcm cfpanto de Santa & idade em forma, que ningucoí

Hcduvigia o ver, vindo taõ eícon- íahia das Cidades , & lugares for

.

dido,quc nem cila fe lembrava qus tcs, que logo naõ perdcffe a vida
;

o trazia eomfigo. Hõa Rcligiofa, nem dentro dellcs a tinhaó ainda

chamada Juliana, paíTando hOavez fcgura : & fazendo Henrique liga

para o Coro , a chamou Santa He- com muytos Princípcs Polacos,&
duvigia, & lhe diíle que quando de outras naçoens, ajuntou hum
paííâíTe fízcíTe hua grande rcvercn* numerofo exercito, co n que íahio

cia para certa parte da Igreja, onde a pelejar com os Tarraros junto ao

cntaõnaõeftava ipais que a pare- rio Nifa em huns valles muyto
de, porque viria tempo,cm que alli chãos, que os vi/inhos chsmaõ
fe vcneralTe hum grande Martyr Bomcampo , onde íe deu húa das

de Jefu Chrifto j o que fe vio qua tcmcrofas batalhas, que hou^ e na-

torzc annos depois de fua morte, quci:a idade ; Sc como pelo valor,

cmque fe levantou alli hum Alfar ^iiiduíiria de Henrique foííem os

áo Marryr Santo Eftanislao, A húa Tártaros desbaratados , ôí os Cs-
criada fua chamada Cathanna ad- tholicos lhe começaíTcm a íeguír

mocfíou a Santa por vezes que o alcance, levantarão clles húa ban-

aprendeíTc a lavrar com ouro, & dcyra ,nomcyo da qual eft.vapin-

feda, porque havia de vir tempo, tada húa letra a modo de X^ & na
cm que lhe aprovcytâífe muyto fe- ponta da lança, em que a traziaõ

,

melhantc arte: & bem íe vio que vinha hua cabeça de homem negra

depois da Riorte da Santa ve> o a com hua barba comprida, & teme-

perder quanto tinh^ , & fe íuíien roía ; a qual bandcyra como foíTc

tava fomente com efíe lavor , & movida pelo Alferes com muyta
veyo a íer muyto rica ouira vez força , dcfpcdia de íi hum fumo, «k

por meyodas obras que tazta. Vi ^ fedor taò horrendo, que osr.cíTjí

litando-a húa vez certa íenhora no-' perdia5 os Tártaros , & com o ef»

biliflima,grandc fua dcv:)ta,a qual panro do fedor fe naõ atrtviaó a

fe chamava Milciza,aSantaaodef- paíTíirpOr diante, no qual cmbara-
pcdir lhe diííe que fe chegaífe a ço os cercou hum batalhão de Tar-
ella , & lhe àèCCc paz no roí!o,por« taros com tal velocidade , que íc

qucaquclla feria a ultima vez que naô pudcraô valer , & dcyxando
fcviíFem, o que fe effeytuou por muyta gente morta no campo, &
ínorte da Santa. Três annos antes entre ella o Duque Henrií^uí , de*
diíTc a Santa Duquesa a hua Reli- raô coftas aos inimigos , & fe pii-

' - - -
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zcraõ cm fugida. Fez o Duque IhcdiíTc que ufaíTc muytodaquel-
maravilhas por fua pcíToa^ aflim de ia arma , porque era invencível em
bom Capitão , como de bom foi- todos os recontros da alma. Pre.

dado, & fcmprc fahira vitoriofo. íe fentindo Sáta Heduvigia fua mor-
naõ lora a feytiçaria da bandeyra

:

te , pedio ( eílando ainda em pé } á

mas fc perdeo a vida corporal , ga- Frey Mattheus Monge Ciftercicn-

nhou a eterna, que naô terá nunca fc , que entaõ era ícu ConfeíTor , a

fim.Foy feucotpobufcado entre os Extrema- Uncção.quecllc lhe deu
muytos que havia no campo , onde com grande laítima das Religicfas^

o achàraõ nú> & fcm cabeça , & o que entenderão íer chegado o fim

conhecerão, porque tinha íeis de* de fua vida : & como logo cahiíTâ

dos no pé efquerdo. Foy trazido em cama, Gertrudes fuafílha , que
ao xMoftcyro de Santiago^ onde lhe era Abbadeíra,mandou às Religio^

dcraõ honrada fepultura. Em to- fas que nenhuma a foíTeviíitar por
dos feus vaífallos fc viaõ por fua lhe naõ dar molcAia ;& como duas
morte íinaes de grande fentimen' Freyras chamadas Pinnofa , & Be-
to,fe naõ foy cm Santa Heduvigia

j

nedida a defeiaifem ver , huma
que com os olhos , & mãos levan- delias pedio Iicença>& a outra naõj

tadas ao Ceo deu infinitas graças & chcgando-fc ao Icyto,a Duqueza
ao Senhor , dizendo que, pois fora diíTc a Pinnoía que tornaíTc a pedir

fervido Icvarlhe com tanta honra licença à fua Prelada ^ por naõ per^

aquillo,que mais amara na vida >
der o merecimento da obediência,

lhe dava iníinitas graças, pois fora EH a confuía fem faber que rcfpon-

cm fer\^içofeu , & gloria do povo dcífCi fe tornou aos pés da Abba»
Catholico ^ & a íua nora Anna , 6c deíFa , ék alcançando pcrdaõ da def-

outras fenhoras , q eftavaô amor • obediência , veyo continuar com a

tecidas com accidentes de dor^ cõi viíita da Sãta , que também lhe deu
folava com palavras Chriílianiífi. hua rcprehenfaõ afperrima. Havia
mas p fendo cila a que tinha mais no Moí^cyro duas Religiofas ir«

neccífidade de confolação. Sabcn m&s de pay, & mãy,hua das quaes^

do a Santa que fe chegava o tem * que fc chamava Eugenia , rogou à
pode fua morte,chamou hQacria. outra por nome Gaudencia que
da fua por nome Catharina , & lhe foíTcm viíitar Santa Hedavigia ; &
diífe que a naò dcfacompanhaífe como cila fecfcura(re> dizendo que
nunca, & a ferviíTc na ultima en* lhe defcobriria feus peccados^Eu-
fcrmidadc que efperava. Fcllo cila gcnia a importunou de modo , que
aífím , ôc hum dia entrando a Du

.

houve de ir com ella até a porca do
qucza para huma camera , vio que apofento, aonde a Santa eílava > 8>c

tíous demónios de fealdade terri. alli fc deyxou ficar fem fer viíla de
bel fe chegav<iõ a ella com huns ninguém: mas a Duqueza alumia-

paos , êc a fcriaõ compancadas,di* da por Deos diífc a Eugenia que
zendo que lhes havia de pagar o ri- foífe aviíar a fua irmãa de tal , 6c

gor,com que os tratava>& as obras tal pcccadOi(nomeãdoIhos todos}
de íant idade que fazia* A Santa fe fe naõ queria experimentar o caíli«

armou com o final da Cruz, & os go da fcvera maõ do Senhor. Ef«

fez fugir } & como Catharina ate« pantada Gaudencia daquillo íe cô*

morizada da viíaõ fc foflc benzcn

.

fcíTou, & fez penitencia » & aílim

domuytas vezes detrás da Duque- entrou a vifitar a Santa muytas ve*
za , clla,ainda que naõ via o que fa« zes. Algúas vezes lhe perguntou
zia, (cntio a virtude da Gruz^ fie fua filha Gertrudes o lugar^onde

' Mmm ij S^Ç'^
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queria fcr fcpult«dai & dizendo- trcs. Tomando depois aquclle fan.

lhe cila que no cemetcrio, onde as to corpo , & quercndo-o lavar, lhe

outras pcíToas íc enterravaõ^ ou achàraõhõa camiía de cilicio apcr-

quando muyto na caía do Capitu- tada ao redor com ourrocordaõ de
io^ afilha lhe refpondeo que me« cabcllos de cavallo, 5c viraõ que
Ihor feria na Igreja no próprio fe- aquelle corpo chagado com açou*

pulcro do Duque feu marido : mas tes ,& desfigurado com penitencia

a Santa com palavras de muyta fícoucom hum reíplandor , & fcr-

c£ãcacia lhe mandou que em ne- mofura taõ admirável^ que naõpa-
nhum modo tal fízeíTe, porque naõ recia fcr aquclle, que poucas horas

queria fcr junta cm morte de quem antes cííivcra lutando com a mor*
por amor de Jeíu Chriíto vivera te, mas outro,quejàgoftàra algum
apartada tanto tempo na vida, pequeno repoufo , em q o eípirito

accrefcencando que a fepultaíTcm deícançava. Entaõ fe lhe viraõ os
defronte do Altar de S.JoaóEvan. calos que tinha nos joelhos , de
gclida , onde eftavaõ alguns meni« grandeza cada hum dclles de dous
nos feus netos. Replicoulhe Ger- punhos, com muytos golpes, &
trudes , que para a terem fempre chagas abertas, cm que ainda fe via

diante dos olhos , era melhor fa- algum pò, & pedras miúdas. Gran-
zcrlhc a fepultura junto ao Altar de foy o pranto, com que aquclle

de S. Pedro. A Santa lhe diíTe que fanto corpo |e levou à Igreja, por-
fizeffco de que tiveíFe mais goAo, que, ainda que todas as Religioías

masquefcalli afepulta(rcm,teriaõ eíiiveíTem certas de fua Glona,
cm algum tempo enfado as Reli* naõ podiaõ ter confolação, vendo-
giofas : & poílo que entaó naõ fe ficar defamparadas de hua Pa-
diceíTeacaufa, vio-fe depois que trdna taõ fanta, & que a todas
a frequência da gente, que vinha tratava com amor de fil has. Todas
vificar fuás reliquias , dava molef- fc chcgavaô a lhe bcyjar os pès , &
tia ao Convento. Chegando- íe o • as máos ,& tomar reliquias de íeu

tempo de fua morce,era vifitada de corpo j huas lhe cortavaó as unhas,

muytos Santos , que jà gozavaõ outras os cabellos, outras finalmc-

da Gloria , particularmente em dia te tomavaô fios de íeu habito,cren»

da Natividade de noíía Senhora, do qcm cada coufa deitas levava5
citando às Vefperas, que vifivei- humtheíouro ineílimavel. Huma
mente apparecéraõ Santa Maria Rehgiofa chamada Juta, que tinha

Magdâlena,Sáta Thecla,Santa Ur* hum braço quafi perdido de huma
lula , & outras muytas , & eítive . í^mgria, que lhe tocara na artéria ,

raó fallandocom elia muyto cfpa* chegando-fe aolcyto , & tocando
coem língua Latina , ouvindo as , com o braço no de Santa Heduvi*
& vendo-as claramente Catharina, gia ,& depois envolvendo-o no fcu

que era a criada, que a fervia ncfta cilicio, fentiohum chcyroíuavíífi.

ultima doença. Outra vez pelas mo, & logo fe achou fãa do braço.

Têmporas de S. Mattheus a viíità- Outra Rdigiofa chamada Martha
raõ Santa Maria Magdalena, ôc Sâ« havia dous a^mos que padecia hua
ta Catharina ; & finalmente aos ícde intolerável , & fe levantava

quinze do mez de Outubro acom* muytas vezes a beber denoytc,
panhada de coros Angélicos foy a pelo que era reprehcndida das Prc-

defcançar cõ feu Bfpoío Jefu Chri. íadas , & de outras Frcyras anti"

íto peos annos de fua Encarnação gas ;^ vendo cila hua bacia de me-
de mil ôc duzentos Òc quarenta 6c tal cheada agus^ em que lavàraõ o

' corpo



Tf A CH^OS^ICÀ DE CISTE% 6Í9
corpo de Santa Heduvigia , fc chc- fcíla mais celebrada , & a devoção
gouaella, U lavando as mãos^ & da Santa Duqueza mais viva. Nó
orofto com algúas lagrimas, impe* annofeguintc depois dcfuaCano»
trou da Santa íaude para fcu mal. nização fé trasladou íeu corpo da
Trcs dias com fuás noytcs cftcve primcyra fepuUura pára outro lu-

o corpo da Santa Duqueza lançado gar mais decente ; & dado que os
cm hua alcatifa no mcyo do Coro, oíTos eíHveífem nus de carne y da«

& a noyte antes de a fepultarem vaõhúafuavidadetal>comofeeíli*
mandou fua filha Gertrudes a hua veraõallitodososchcyroáda Ara-
Rcligiofa chamada Uvcnceslana bia. Achàraô-lheintcyrostrcsdc-

quetiraíTeoveo^que a Santa tinha dos damaó cfquerda , que tinhâõ
fobre o rofto,& lhe puzeíTe outro, apertada húa imagemzmha da Vir-

porqueaquellcforade Santa ífabcl gem- Maria Senhora noíTa^que (co-
mulher do Lantgrave de Torin- mo diíTcmos ) coftumava trazer

gia , fobrinha da Santa, & prima cõ comíigo em vida, & levou à fepul-

irmãa de Gertrudes, & queria con'- tura depois de morta. EAava o cé«

fcrvallo como reliquia fingulariíli- rcbro incorrupto , & taõ intcyro,

ma. Quando Uvcnceslana tirou o & limpo , como fe lhe naó tocara

veo do roflo à Santa, vio nelle húa coufa algua \& dos oíTos da cabeça

luz, ôcrefp!andor taõ fc berano, q lhe manava hum óleo de cheyro

parecia couía Angélica. Tinha a íingular,&muyfemelhantea baU
bocca algum tanto aberta , donde íamo , tudo o qual fe confervoll

fahia hum cheyro de fuavidade in • com grande veneração. Celcbra-fc

comparável ; ao qual fe chegarão cfta fcfta de fua trasladação aos de-

todas as Religioías , & deraõ gra • zaíTcis dias do mez de Agoflo , no
ças ao Senhor, por verem em hum qual dia fez o Senhor grandes mi-

corpo morto taô claros (inaes de lagrcs, que deyxo de contar com
glona. Fez o Senhor tantos,& taõ outros, que refere o Author, que
cftranhos milagres pelos mereci- cfcrcveo íua hiíloria , por naõ fec

mentos de íua Serva , que o Papa taô lar^pneftaleyturai A oração.

Clemente Quarto mandou fazer quefcdiznacommemoraçãodefta
informação dclles , & achando-os Santa , conforme trás Suno,ôç ou«
authcnticos,& dignos de fé, a ca* tro, he a feguinte. Ora pro nobis

nonizou , & ajuntou ao numero Jupplicibustuts,õ Beata Heduvtgis,

dos Santos no annodo Senhor de ut Dominus Deus nofier, qui te aã

mil & duzentos & leíTenta & fete, aternam tranftultt Gloriam^ nos pofi

aos quinze de Outubro , que foy o prafeniis vita miferiam ad focieta»

próprio dia de feu feliclÃimo iran- tem írânsferat Angelorum : qui vi*

2Íto ; & querendo o Summo Pon- vit , d^' regntt per omnia fécula fe»

tifice experimentar cm fi os mila. cuioriim, Amen. Quer dizer. Ro-
gres, que a Santa fazia em outras gay por nòs voíTos oradores ,oh
pcíToas , celebrou aquella primey

•

bcmaventurada Heduvigia, para q
ra MiíTa de fua Canonização por Deos noífo Senhor,que vos paíTou

húa filha fua cega, que tivera de lc« à íua eterna Gloria,nos leve depois

gitimo matrimonio antes de fer da mifcria defta prefente vida à

Papa i& acabada cila , & os mais companhia dos Anjos. Que vive,

cfficios , lhe vieraõ dizer como a 6c rcy na para todo femprc dos ícm»

filha cobrara a luz dos olhos, & prés. Amcn. Naõ cltranhcm os

via claridimamentc , com a qual Leytorcs ir a vida defta gloriofa

nova, que logo fe publicou , foy a Princcza mais anticipada , porque

Mmm iij ocâU^



ocauíou a própria inadvertência > aquelíe tempo Os exercícios da

<\\ic houve na de Santa LcogarJé, Cavallaria , & juítas ,& torncyos

&c Santa Cachanna , que foraó os laó ordinariamente , que naõ ha»

fiumeros trocados no CathalogO via fcnhor,nem Cavalieyro degc-
antigo , por onde me comccey a raçáo illuílre, a quem a fama ds
governar ,* & quando adverti , foy vaícroíò naá foíTc mais cara , que
a tempo,que o naõ tive para lhe dar nenhum outro thcfouro : & por

remédio: mas a anticipação neílc cila fez Guilheime tacs extremos»

<:afo naõ hc de tanto inconvcnien» que naõ contente com ícr tido

ic , que fc naõ poffa perdoar fácil- porhum dos bons Cavallcyros de
inentc. frança , paíTou a Inglaterra , & a

_ Eícocia, donde veyo com titulo de
muy esforçado pelas aventuras? q

CAPITULO XXX. acabou cm cada hum dcíles Rcy-
nos ,& com occafiaõ para conquif-

Dú vid^ dt S, Guilhelme fenhor de tar o dos Ccos : porque aíFcyçoan-

Mompelher , ó- de outros dons do*fc em Efcocia a huma Dama da

I? Noviços tqueflerecerao no Mof- Rainha, chamada Sibylla,S: fazcn-

teyro de Grandefyiva, é- de Saí do por Teu rcfpey to grades provas

f Guilhelme Abbúde de Tierri, de Cavallaria, quando cuydou que

^ ventura o tinha pofto muy avante

FLorccia neftcs primeyros an« cm fua pretenfaò , &: que a Dama
nos.cmquc a Ordem de Ciíler fe calaria com elle, fabendo a no-

íc começou a cllendcr pelo mun- brcza de fua geração, & tendo nif«

do, o Moftcyro de Grandcfylya to experiência de fcu esforço , fc

•com eftranha fantidadc , & rigor achou taó fora deita boa efperan-

tnonaíiico, & a fama de feus mora- ça , que além de a naõ alcançar, co-

dorcs traíía muytas pcíToas de mo cuydava , vio a Sibylla cafada

França afazernclíc pcnircncia de com hú Cavalhcyro Eícocesmuy

íiiasculpas , achando alli hum ca* inferior a el c cm todas as partes,

minhoccrtiífimo para íalvaçáo das 9uc o mundo dcfcja. Cuydou
«Imas. Entre os que nelletomàraó Guilhelme no principio que feria

t> habito , & refplandecéraó com o cafamento ordenado mais por

fingularcs exemplos de fantidade, vontade do pay , & dos parentes,

foy humdellcs Guilhelme, fenhor que da própria Sibylla,& quiz ten-

de Mompelher , chamado em La- tar fe o âmor,que lhe moftràra,b if-

tim Montepcfulano , o qual, lendo taria para lhe pcríuadir que nave-

«o mudo homem valeroíiífimo nas gaíTe com elle para França efcondi#

«rmas,&de gentileza eílrema da, damente,& oaceytaííe por mari-

viveo algum tempo taõ engolfado do; mas I04O vio que naó havia

nos vícios da terra, que fbe naõ dcfcontcnraméto na vontade dcUa
lembrava coufa de fua falvaçâo ,

para concluir fuás bodas có aqucU
sfiem vivia como homem, que efpc» Ic^ a qutffl ja tinha dado a maô ; de
«ava outra vida. A gente, de que que Guilhelme ficou taó laftima*

iíe fervia, eraõhomésdeígartado&, do,que^íievc para cômctter mil

écdevidadiíToIura , a cujas dema* deíaiinos, fcm fabcrqual IhefoíTc

iias, í& atrevimentos Guilhelme mais íavoravel: ainia que a hum
:puaha .pouco remédio , goftantio animo dcfeípcr^do nenhum o pôde
.mais de fc ver temido , que anii* ícr, íe oaó aquclk,qaee(là iiwis

do. Coíluraavan-rc cm França pôt Icngc.dc fcu remédio. Huas veacs

or;:-
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prcfuppunha de matar o cfpoí^do

j
pois deter encaminhadas algumas

outrasdcodcfafiaríobrctcrdirey- coufas de importância, & pago-

a

to no matrimonio de Sibylla ^ & fcus criados tudo oqucIhcsdcvta>
outras finalmente de fe ir a lugar, fc foy ao Moíicyro de GrandefyU
onde naó foííe vifto, nem conhc* va , onde rciíunciadaís as pompas
eido de pcíToa algua , & alli acabar do muníío coaxDu Ktaoiçhumildc ha-
a vida em íua defefperação. Chc» bitodeConvcrfo^paraconquiíkc
gou-íc o dia das bodas , em que fe naquclla íimplicidadco Rcyno^cjye
cntcndeoqueGuilhelmefizcflc as hia perdendo no m^yo de fua*.Ga*
lindezas^ &galantarias,quecí>ftu- vallana^. Seguia em tudo húApro-
mava em outras feftas femelhan- funda negação de íaa própria von-
tcs ; mas ellc, que naÕ pode acabar tade , & húa fynccrid^dc tal , q^uc

com íeu animo ver prefentc hum nas palavras,& brandura exterior
cafo taõ contrario a fcu gofto , ire- moílrava a pureza dia alma. Jejua,
tando o dia antes húa urca^fcem- va todos os jejuns da Ordcmcom
barcou para França no mayor (i- cftranho rigor ^ porque rouytos
Icncioda noyte, naõ fem grande dellescraoapaó, ôcagua. Nunca
copia de lagrimas, que a payxaõ, bebia vinho, nem comia coufa tem-
& iaílima interior lhe fazia5 derra. perada de modo, que lhe defcy taffe

marj Sc apportãdoem Bretanha ; da- o goíto. Tomou híib devoção eEN
hi a poucos diasjfem viíitar a Corte rranhavcl com a Virgem Maria Sc-

de França, nem outro lugar, onde nhora noíTa , diante da imagem d^
pudcíTe fer conhecido, fc foy a fuás qual refava fuás devoçoens cada
terras taõ outro do que partira dia com os joelhos em tcrraidondc
delias , que de nada curava mais, fe naõ levantava atè as acabar to^

que de íe entregar todo a íauda- das :& chegou a tanta perfeyçâo,

dcs , & viveo em húa perpetua me» & obíervancia regular , que fua vi*

lancolia,fcm admittir nenhum gc- dacra entre os Rcligioros havida

nero de contentamento , que lha por hum retrato de pureza. Foy
pudcílc aliviar: & como Dcos coí- muy faitode memoria para aprcn-

tuma tirar dos trabalhos matéria der coufas cm Latim, ôitanto^qnc
para nos dar defcanço eterno , per- nunca pode aprender nRais palavras

mittioqucvieííc ter a fuás terras Latinas, qcftas duas; AVE MA-
fobre alguns negócios importan- Ri A, que íaõ o principio da íàu«

tes hum Rcligioío do Moítcyrode dação Angélica : & polío diamcda
Grandefylva , o qual praticando imagem d» Virgem Senhora noíTa

familiarmente com Guilhelme ,& as repetia muy tas vezes com tanto

tratando da pouca permanência fervor ,& alegria da alma , que as

das coufas da vida, Sc como D ver- maisdas vezes ficava alienado dos
dadeyro bem côíifte (6 em bufcar, feus fentidos , & transformado n$
& fervira JcluChrifto,detalmo- coníidcraçâo do que tinha no cfpif-

do abalou o animo afAidVodaqueU rito* Naõ quiz depois de entrar

lejfcnhor, que dando de mao às em Religião ver gente, a quem an~

coufas da terra , determmou de tes conhcceíTe , por illuíire que
ícrvir a Dcos vertido cm habito foíTe, ou chegada a etlcem paren-

rcligioíojôc gaftar o reflantc de tefco,nem ouvir novas de amigos,
fua vida cm obras meritórias, mas todo entregue ao cfquecimcn*

Louvoulhe ofanto Móge fua ten- todas coufas da terra , & dado à

ção, vendo quaõ importante era contcmpIaçâodasdoCco , procu>

para o remédio de fua alma j& de- rava rcitituir a Dcos no que lhe

era
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era poífivel o que fendo moço rou« muytos Prelados , & pcíToas illuf*

bàra dcícuamor para o mundo, crcs, avicraô vcrcomfcusolhos.

Neftcs exercicios, & outros femc- & querendo íaber com mayor ccr-

Ihantcs gaílava Frey Guilhcimc tcza donde naícia o milagre, cavà«

os annoSjcrcícendo cada hora mais raô na fepultura ^ ôc achàraõ o cor-

na virtude , & perfcyçio mona. po do Santo mteyro^Ôi o lírio, que

cal I & tendo muy tas confolaçoens lhe fahia da bocca y tendo algumas

cfpirituaes,& viíitaçoens do Ceo^ raizes na língua , & outras no co#

cm particular da Virgem Maria, ração ^ ôc naó deyxaria de haver

de quem era particular mimoío^ôc outras muy tas particularidades
,

tendo jà cheyo o numero dos an« que contar defte gloriofo Santo,

nos de íua peregrinação, veyo a que eu atégora naó pude defco»

enfermar gravemente , & crefccn • brir, nem ha mais dellc , que o mi«

do a enfermidade por momentos, lagre do lirio referido por muy-
conhccco o Servo de Deos chegar- tos Authorcs ,& a vida tirada do
fc-lheo fim da vida , para o qual fc memorial antigo de Santos da Or-
preparou com a devoção , Ôc fer. demde Cifter. Seu nome eftà cf-

vor, que morava em fua alma , to» crito no Cathalogo dos Santos

mando todos os Sacramentos da delia íagrada Keligiaõ*

Igreja ,& invocando fempre a Rai- No próprio Moíteyro de Gran-

nha dos Anjos com aquellas duas defylva houve por cftes anãos

palavras, que fabia de fua Saúda- dous Noviços de geração nobiliífi»

ção. Chegou-fe o ponto da parti- ma , 6c de maduro entendimento»

daj Sc poílo que com as muy tas poiioquemuyto moços na idade-

abftinencias cftiveíTc antes muy Criavaò-fc ambos juntos , & cada

debilitado, & cõorofloamarello, ^^um ddles procurava por naõ íi-

& desfigurado, nefta hora íe fez car atrás no caminho da pcrfeyçáo,

taô bello > & cheyo de alegria cc- antes punhaó tanto cuydado em
leftial , que parecia redundar jà no comprir a doutrina , q lhes dava o
corpo a Gloria, para onde oefpiri* Meítrc,como fe quanto lhes duia
tolc partia. Foyfeutranzitoi^ CO. foradito pela bocca de Jcfu Cliri-

jno querem alguns) em nove de í^o. Tiahacada qual dclles tanta

Abril ,& fepultando feu corpo no devoção com a Virgem Maria, que
ccmeterio , & lugar comum, onda todo o tempo, que lhes reftava das

fe coftumaó fepulcar os outros l<.e- occupações ordinárias da Ordem,
ligiofos, pcrmittio o Senhor moí. empregavaõ cm rezarlhc devo.
trar ao mundo a gloria de íeu Ser- çoens , & meditar no Myfterio da
vo,S;qua5aceytalhefora a fanta Encarnação :& como hum fabia as

fimplicidadede feu pouco fabcr, devoçoens do outro, trabalhavaõ

porque alguns dias depois de feu por fe avaniejar neftes exercicios

leliciffi.no tranzito fuccedeo naf- de perfeyçâo Chegarão naquel*

cer hum lirio cm fui ícpuhura, Ics poucos annos a canta perfcy»

dos que comummente chamamos ção, que a Virgem Senhora notfa

açucenas, ou ctbollaceíTcm , q tem lhes apparecia viíivclmente ,& os

âs dores brancas > 5c em cada húa animiva a feguiraemprcza comc-
dellasvinhaôefculpidas em letras cada. Muytas vezes, citando no
de ouro aquellas duas palavras Coro, paííava por )untodelks,ôc
AVíi MARIA, Vendo os Mon- lhes fazia hu modo de inclinação,

gcsdeGrandefylva hua maravilha a que os íantos meninos reípon-

taó extraordinária , dando avifo a diaõ com outra profundi ihma ; Sc

- ^ como
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como era fcyta fora do tempo, cm de fcus gloriofos difcipulos foy
que fc coftumavaõ a inclinar os dcfcançar na eterna Bcmavcntu-
outros Religioíos, o Meftre lho rança. Naópudedefcobnroanno,
cílranhava com reprehenfoens de & dia particular de íeu tranzito^

palavra , & depois chegou a lhe nem os nomes que tivcraõ, porque
dar algúas diciplinas. Mas>como tudo a grande ant!guidadc,&pou.

viíTe que naó faziaõ caio de ne« cacurioíidade dos antigos nos cf«

nhum caíligo , chamou-os de par* condeo em forma
,
que diffícilmcn

.

te, & com amorofas palavras lhes te fe podem alcançar as couías def*

perguntou o rcfpeyto por onde ta Religião fagrada-

naõ punhaõ emenda naquellas in- Quafí por eítes annos paífou

clinaçoens fora de tempo , fabendo delta vida para a Gloria o Venera -

que cfcandalizavaõ com ellas todo vel Guilhelme > que primeyro fora

o Convento j ao que refpondéraõ Monge da Ordem de noíTo Padre
osfantos meninos que viaôpaíTar S.BentoA depois AbbadenoMof-
pelo meyo do Coro huma Senhora tcyro de Thierrí , que foy o pro*
de fermofura rara acompanhada de prio em que tomou o habito* Foy
muytas peíToas refplandecentes

,

cite fanto Varaô grande obfcrvan*

a qual viíitava todos os Religiofos te da Ley Evangélica , & dos pre-

quando cftavaõ cantando as Ho* ccytos de fua Regra tanto, que an«

ras,& ao tempo que chegava a elles tes confentiria perder a vida y que
lhes inclinava a cabeça de hu certo faltar no menor de) les por delibe •

modo ^ por onde lhes era forçado ração da vontade. No tempo que
cm reconhecimento daqucllc fa- cftava governando íua Abbadia,
vor abayxarlhe a cabeça muy pro» fuccedco vir noíTo Padre S.Bernar*

fundamente , & fazer a inclinação do fundar a de Claraval por man<*

que faziaõ. Quando o Meftre lhes dado de Santo Eítevaô, como jà te«

ouvio aquillo^invejoíode taesdif» mos contado: & vindo-o S. Gui*
cipulos,& querendo por feu meyo Ihelme vifitar pela fama de fua vir-

alcançar favores daVirgem Maria, tude , tal amor rccreceo entre am-
Ihes diííe que quando a tornaíFcm a bos deíde a hora que íe viraó , que
ver, lhe pediífe cada hum delles de nunca mais houve tépo , nem mor

«

mcrcc que foíTe fua advogada na te que o pudeíTe apartar
5
porque a

hora da morte ,& quando houvcíTc caridade , & amor de Jefu Chriíto

de levar o Senhor a feu Meftre , o nada (como diífe S. Paulo) tem vi •

naõdefamparsííe nas mãos de fcus gor para diminuir feus quilates,

inimigos os demónios, antes o de» EraS. Guilhelme de muy alto jui-

fendcííc como particular dcfenío- zo, & muy inclinado a entender os

ra. Fizeraô-no os fantos meninos myflerios encerrados no fegredo

aflim ,& pedindo cite bem para feu da Efcritura Divina : & como cm
Meftre, aVirgem lhes diíiequeda. noíTo Padre Sa6 Bernardo achava

quellc a nove dias elles , & feu neftc particular quanto fe podia

Meftre fahiriaõ da vida prefente

,

defcjar na terra^nada eftimava mais

&iriaõ gozar da eterna Bemaven- nella que eftar em fua companhia
turança, queella por feus mereci* gozando da íuavidade, &brandui
mentos lhes tinha alcançado. Tor* ra de fua pratica 3 nem a de S. Gui-
narão os fantos Noviços com cfta Ihelme era menos alegre ao fanto

rcpofta ao Meftre, que cheyo de Abbade, antes a eftimava tanto,

contentamento fe preparou para o que achando4e em húa enfcrmida*

nono dia , no qual cm companhia de pecigofa,& íabcndo que S. Gui«
Ihelme
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Ihclmc eftava também de cama, lhe que parecia ficar o entendimento

mandou dizer por fcu irmaõ Saó humano quafi incapaz de compre-

Gerardo que , dandolhc a doença hendercoufastaô chegadas aos fc-

lugar para fe pòr a caminho , vieíTc gredos da Gloria}& eraô cilas taes,

para Claraval , onde cobraria bre- que confcíTa de fi o próprio S. Gui-

vemcnte faude, ou teria lepultura Ihekne que com as ouvir de fua

entre feus amigos , quando Dcos bocca , & dar fumma attcnção a

ordenaíle outra coufa. ElUmouS. cada húa delias > fica ainda tanto

Guilhelme qualquer das duas pro« àquem de as penetrar^ que convi«

mcífas em tanto ,
que fem mais dif. nha ao Santo abayxar o cfty lo , &

curfo do mal , que fua fraqueza lhe explicallas por ícmclhanças menos
poderiaó caufar no caminho, fe difficultoías. Todas as quaescou«

partio para Claraval em compa» fas tomava S. Guilhelme de memo.
nhia de S.Gerardo : & pofto que na ria,& hia depois cfcrevcr por fua

jornada fe viíle em perigo de per» maô : & tanto gofto achou noffb

der a vida , ao fim chegou a vcríc Padre S. Bernardo nertc modo de

comonoíToPadreS.Bernardo^que expofição dos Cantarcs^que daqui

para o receber íe levantou na cama tomou motivo para compor depois

o melhor que pode ; Scbaftou hum aquclles Divinos Sermoenj, que

abraço» &beyjo de paz, q lhe deu, temos íobre os Cantares. Ncita

(como le ufa cm França, ôc manda alegre^Sc fanta occupaçao gaf^àraõ

noffo Padre Saó Bento em fua Re- eftes dous Santos o tempo dcfde o
pra) para livrar a S. Guilhelme da mez de Novembro até a Septua»

febre que o trazia quafi mortal, Ôc gcfima , cm que fe começão os jcjús

o pôr em eftado de tanta melhoria, íolcnncs entre os Monges Cifícr*

que cinco dias depois de fua vinJa cienfcs i 5c como S> Guilhelme an«

cílava jà em eílado para ir dizer dava ]à convaleccntc,quizcra co-

Miíra,&vifitar a noíTo Padre Saõ meçar os jejuns daqucilc dia cm
Bernardo, aquém as dores tinhaõ diante , & irfc para ícuMoftcyro

nefte tempo cm ta! eftado, que fe deThícrri, por naô deyxar feus

naõ era fallando com S-Guilhelme, filhos defacompanhados cm tempo
nenhum outro alivio tinhaj mas taófanto: mas noíTo Padre S. Bcr*

tanto que (e punha em praticas cõ nardo lhe pedio que fe deyxaíTe

cile^comoefquecidodcfideyxavâ eílaratèaQuinquagefima, &quc
ir os fentidos atrás da fuavidade, q comcíTc carne todos aquclles dias,

oefpirito fentia. Rcfavaô as Ho- pois convinha aflim para fua enfcr-

ras juntos , & juntos comiaõ fuás midade. Concedeo S. Guilhelme a

dietas, 5c depois de darem graças petição quanto a ficar mais aqucl*

ao Senhor , gaftavaò o mais do dia Ics dias, mas nunca fe pode acabar

cm lugares da Eícritura Divina, cóclle que comcíTe carne, por mais

que S. Bernardo lhe declarava cm inftancia que noffo Padre lhe fez.

íentidomyftico,5i moral, que eraô Apartou-fe o Santo delle fem lhe

os com que S. Guilhelme fe recrea- fallar,como pcíToa mea aggravada,

va mais :6c como húa farde déffem & indo-fe à Completa o deyxou
no livro dos Cantares de Salomão, cm feu Icyto conftantc em naó co*

importunou o Santo a noíTo Padre mcr carne j mas Dcos.que lhe quiz

S. Bernardo que lho declaraffc nos moftrar quaô accyto lhe era gover-

proprios fentidos , dcyxando os narfe pelo parecer de noíTo Padre

outros meramente literaes : 5c por S. Bernardo, pcrmittio tornarem»
taõ íoberano dàyio lho declarou , lhe as dores de fua doença, que jà o

tinha6
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tinhaõ dcyxado , com tanto impe- era, ( como cilc tinha para íi ) lhe

to , que S. Guilhelme imaginou de naõ dilataflc mais a execução defta

naõ chegar a pela manhãa cõ vida, obra. NoíTo Padre S. Bernardo o
& jà lhe naõ pefava(como clle pro- coníolou , dizendo que fem duvi«
prio efcrevc de fi ) íenaõ de poder da acabaria no habito de Ciíier,

ver o Santo para lhe pedir fua ben» mas que feria quando Deos o ti-

ção antes de acabar a vida. Chega

«

vcíTc ordcnado,& naô quando ellc

da a manhãa do dia ícguinte, foy queria quefoíTe. Com efta reíolu-

chamado noíío Padre S. Bernardo Çáofe aquietou S. Guiihelme no
com toda a prcfla ^ o qual veyo com govcrno de fcu Mofteyro , traba •

menos brandura , ( ao parecer) do Ihando por imitar em feus coftu.

que coítumava as outras vezes ç\ mes a fantidade dos de S. Bernar-

o vinha vifítar : & chcgando-fe ao do , & por trazer feus fubditos no
enfermo, com hum pequeno íorri- eft ylo de vida,& mortificaçáo,quc

fo lhe perguntou que determina» tinha viílo nos de Claraval. Era na
va comer aqucUa Septuageíimaj ao contemplação muy continuo , 5t

que S. Guiihelme refpondeo que tinha nella tanta fuavidade, que em
comeria o que ellc lhe mandaíTc, pondo os joelhos cm tcrra^arreba-

colligindo que todas as dores da- tava logo o corarão ao Ceo com
quella noyte lhe tinhaô vindo em tal vchemencia , que nenhum fcn»

pena de fua defobediencia :& ven- tido lhe ficava livre , nem ufava

do noíTo Padre S. Bernardo a pena delles cm quanto durava a contem *

cm que eftava , o esforçou, dizen. plaçâo. Na Cari dadc era taó affer-

do que naó temeíTe, porque fem vorado, que muytas vezes aconte*

duvida naõ morreria daqucUa en- cia,eftando o Conventojem grande
fermidade;&lançandolhe a ben- neccíidade de mantimentos , dar

ção, a doença o deyxou no próprio o pouco que havia a pobres , pon»

mftante , íem ter outro final delia do-íea rilcodenaõter que dar aos

mais que a grande fraqueza, com Religiofos* Vindo hum pobre ho-

que o deyxàraõ as exccfíivas dores mcm pe Jir a S. Guiihelme hu pou-
da noyte paíTada, que S Guilhel- co de vinho para certa mezinha, 3c

me confeíla ferem as mayorcs que naô havendo em cafa mais que hum
íencio em fua vida. Poucos dias vafo pequeno ddie, que ef^aíTaméf

depoiSjCÍlandojà livre da enfermi' te baítariaparaas Miiras,elle mã«
dadc,cOíii que aili viera , fe tornou dou todayia que fe lhe dcíTe , m^s
ao fcu Moftcyro de Thierri $ mas o difpcnfeyro, que temia verfe cm
como as faudades de Claraval lhe falfa, fe naõhouveíTe vinho para as

r.a j conccdeíTcm i^i^oufo, tratou MifTas^quc fe haviaõ de celebrar ,

com o ncíTo Padre S. Bernardo de cícufou-fe com o homem, dizendo

renunciar o cargo Abbacial que o inconveniente que havia para fc

tinha, & tomar o habito de Ciíler: lhe naõ dar aquclla pouquidade,

mas por admocíiação íua deyxou Encontrou logo Siô Guiihelme a

de o fazer algum tempo, até que o pobr^e , & pcrguntandolhe que
hum dia cançado de felhe diíFerir aguardava, pois lhe mandara dar o
tanto a execução defte defejo , fc vmho , ellc refpondeo que o naõ

queyxou ao Santo, dizendo que tinha, nem o diípeníeyro lho podia

o defenganaífe da pretenfaõ que dar. Sentio o Santo muyto eOa
trazia, porque, fe era contra a deíobcdicncia,& chamando o Mô*
vontade de Deos mudar clle o ha/, ge, fez que dcíTe ao pobre o vinho,

bito, o naõ faria , fi( íe o naõ i^iieficàcanovaío^ê^oqucjàcAava
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nas gslhetâs íuandou lançar pelo fazer hum taõ grande,como foy

chaõ , dizendo que iiaó pcrmittinc renúciar a fua Abbadia de Thkrri,

Dcos que de vinho conícrvado cô ou S. Thcodorico ., & iríe tomar o
deíobcdicncia fe ceicbranc oDivi- habito a Claraval, para viver fem-

no Sacramento da Eucariítia. Naõ pre junto da fepultura daquclle, q
quiz o Senhor faltar ao fanto zelo tanto amara nodifcurfo da vida^

de fcu Servo, porque hum Clérigo onde começou a fazer tal peniten-

rico,que morava perto do Mofteyi cia,& viver cõ rigor taõ eftranho,

ro , & tinha grande devoção com como fc a vida paffada fora chea de

o SantOaChcgou àquclia hora à por- imperfeyçoens ; & porque naõ paf»

taria do Morteyro com huma aze ^^^^ tempo, cm que naõ moftraífe

mela carregada de mantimentos, & quanto amara a noíTo Padre S.Ber^

hua vafilha de vinho , que S. Gui- nardo , fc occupou em compor fua

Ihelme mandou dar para as MiflâS : vida por muy bom cílylo,tr2tando

& depois chamando o difpeníeyro, as maravilhas gcracs ,& partic ula.

lhe deu huma reprehcníaô publica, res delia , como quem fora tcfts.

dizendo que aprendcíTeatercon- munha de vifta, & raô particular

fiança cm Deos , & naõ defobedc- Secretario do animodo Sãto. Efta

cer aos prcccytos daCaridadc^pois he a que temos hojc, & anda ím.

tem taõ certo premio quem tudo preíTa no fim das obras de noíTo Pa-

governa por cila. Tratava-fe o &ã- drc S. Bt^rnardo. Chegou-feodia,

to com tanta afpcrcza, que muytas ^m que o Senhor quiz dar a S-Gui»

vezes fazia confcicncia dos gran* Ihelme o dcfcanço, porque tanto

dcs cxceíTos de íua penitencia , & trabalhara nôdifcurío da vida , ôc

das enfermidades, em que cahia o levou para fi no anno de mil &
poreflerefpeyto. Era vifitado do cento& feíTenta & fete , fegundo

Ceocom foberanas confolaçoens ,
querem alguns ^ que dizem fcrnos

& fez vivendo alguns milagres, àozç de Jineyro:& foy efte tran-

que procurava encubrir dos olhos zito cheyo de tantos finaes óa Glo-
do mundo com grande vigilância , r^^ que hia gozar , que antes de lhe

ainda que o naõ pode fazer ranto, darem Tepultura fez algos milagres

que logo fe naô divulgaíTem ; mas grandiílimos , & crrm os próprios

o que elle entaô naõ pode fazer continuou depois de fcpultado.

aos que viviaô,nos fez a nôs o tem- ^^^ leu nome efcrito no Cathalo-

po , & pouca curiófídade dos anti- go dos Sátos da Ordem de Cilkr.

gos , naó deyxando em lembran-

ças quaes eftas maravilhas foíTcm,
" '

nem o numero , òc modo delias. CAPITULO XXXI.
VivédoS.Quilhelme deflc modo,
fuccedeo o gloriofo tranzito de Davidade Smia líaldegonde ^que
noíTo Padre S.Bernardo, a que elle njefttda em traio de homem tomou
fe achou preíente com tanta laftima o habilo de Qfter no Convento de
de fe ver apartado de tal amigo^quc S:ov4?^gia , onde faUceo Jendo
lhe naõ bailava o animo para íuf- Noviça ^ cfrefplandece comgrã'
tentar as faudades defta partida, 6c des rmíagres,

le as naõ mitigara com a villa , &
coovcrfação do Santo , que lhe ap . TT T E taô pouco vulgar a rela •

parecia muytas vezes , & o confo. Xj Çâo ^^ vida ,& íantas obras
lava , fcm duvida chegara a gran- de Haldegonde, & falia nclla o Ca-
dcscxtremos,6{cmfim chegou a thalogo da Ordem de Cifter taõ

fuccinta»
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fuccintamente } que meconvcm a filha , & naô deyxava de a ir dif-

mim ir abreviando íuas coufas, pondo cada hora por todcs os
trasladando a Hcrmcu Monge Cif- meyos poflivcis : mas quanto ma-
tercienfc no que refere delia em yor inítancia lhe fazia , tanto a

ícu cícuro, & mal limado eíiy]o* Santa mais o dcfenganava^dizen-

He pois de fabcr que Santa HaU do que > pois o amor de feu Deos
dcgonde foy de geração nobre , & lhe naô dava lugar a defcjar coufas

de pays ricos em bens da fortuna , da terra, lhe coníentiffe fcrvillo cm
os quaes a criàraõ deíde feus pn- habito de Religioía , pois a troca

mcyros annoscom grande mimo, era tal , que a ninguém íe fazia

tendo inteco de a caiar com pcíToa, aggravo nella. Moftroufe-lhe o pay
que cnnobrecefle fua defcenden» muyaggravado.&coma dcfenga»

cia. Ajudavaó fuás efperanças a nar que naô confentiria tal coufa,

grande fermofura da menina , & as deu a mão de a cafar a hum mance-
partes de entendimento , & avifo, bo de nobre geração , & muy rico

quenaqucUa pequena idade mof* cm bens da ventura , achando que
cravaó hús longes do que ao dian< entre os mais que a pretendiaõ era

teveyo aícr: & fe nas coufas exte» ellc o de merecimentos avantcja*

ri ores florecia muyto,naõ eraó mc^ dos. Celebrados os contratos , Ôc

nos as mtcriores , porque fua in- vindo o pay dar conta a Santa Hal-
chnação era occuparfe cm rcíar, dcgonde, ella fc achou metida em
aprender a Doutrina Chriftãa;per- grande confufaõ, porque dchuma
guntar iM y Iterios de noiTa Fè , & p j rte a firmeza,q tinha em guardai

outras couías femclhantcs,dequc íeu coração puro paraJcfu Chrifto,

os pays íe admiravaõ , crendo que lhe fazia defobedecer ao pay ,& da
naôerafem myílcrio vdla cm tal outra o efcandalo^ que haveria cm
idade com extremos femelbantes. naô confentir nos contratos fcytos

Chegada a mayor idade, houve publicamente , detinhaõ-lhe a re-

muytas pcíToas lUuflres, que com pofta :no mcyo das quaes difíicul-

dcfcjo úc cafar com cila a começa- dadcs recorreo aoverdadcyiõre*
ra 3 a fcrvir , & dar moftras de af« mcdio > que he Deos , a quem com
fcyção cm gentilezas , & ferviços infinitas lagrimas pedia lhe abrifTe

próprios à gente defta preteníaõ, hum caminho conveniente para

de tudo o que Santa Haldegonde fua íal vaçaô ; & ccmo clle naó falta

fazia rac pouco cafo, como quem aos que o bufcaõ de coração, logo

iraza os pcnfamcntos occupados inípirou no da Santa o que convi.

cm JefuChriíio, bufcando meyos nha fazer: &com o roílo alegre

ccn» t]ue o alcançar por unico Ef- diíTe ao pay que em nada lhe fahi-

pofo Mas o pay, que nenhum ou • ria da vontade, nem dcyxaria de Te-

tro cuydado lhe dava mayor , que guir cm tudo ícu parecer^ nova que
vella em eíí^v^do de vida conforme para elle foy de fummo goí^o , &
a ícusdefcjos, confiderando co« com o próprio fedeu ordem a fuás

mo a Santa eíVava j4 cm idade con- bodas,moílrãdonoapparato delias

vcnicnie, lhe quizfaber a vonta- o amor, que tinha a Santa Halde*

de neltc particular -, & quando lha gonde. Tudo era cln yo de muíicas,

conheceo taô outra do que cuyda • & feftas cxqui íitas ,& a terra toda

va , naó deyxou de fentir grande íe refolvia em galas , & veliidos

payxaô, pofto que no principio cuítofosj& a banta folitaria em
a diífimulaírc , crendo que com o feu coração , citava taô unida com
icmpo íc mudaria a vontade da leu E/poío cclclhal,como apartada

ã Nnn do
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do terreno : & nenhuma ourra km* panharmos a Santa Haldcgondc ,

branca tinha, íenaó do modo,com que como vay canunhando para

que Ic havia de livrar da execução Deos,herazaõ que todos aíigaõ-

daqucUas bodas. Chegada a noy te, Indeterminada hia a Santa noque

cm que fc começarão grandes fc« faria, porque humas horas ihc Vi-

roens, cm que houve danças ,dc nha aopeníamcnto irfc a hum de*

outros modos de alegria , a Santa fcrto fazer vida muy ercmitica, co-

fingindo alguma ncceflidadc,&in« mo âzcraò muy tas Santas^ cujas

dirpoíiçaô, fc retirou a huma camc- vidas íe lhe reprefcntavaô na Icav.

Ja ,& fechando fobc íi a porta, branca 5 outras dcíconfíando de
deyxou os vcftidos , & galas que Tuas próprias forças , & tcmcroíi

trazia, & tomando outrosdeho- denaòpod^r icíUhr ao Ímpeto das
mcm^ íc fahio por huma porta falfa, tentações diabólicas fem focono
fcm levar comfígo outra guia mais de orações,& coníclhos de pcííoas

que aque}lc,por cujo amor dcyxava Santas, propunha de fc recolher cm
osgoftos,& mimos dacafadcfcu algum Convento de Reiigiofas-

:pay,&odcfcanço,quc pudera ter Mas nem lílo a aquietava , vendo
vivendo no mundo. Efperàraô que poderia ferlogoconhccidaiôc

grande parte da noy te que fahiíTc bufcada do pay,& clpofo, porondc
Santa Haldcgonde , Ôc como viraõ Ic via engolfada em hum mar de
fua tardança , entrarão em íua òuf» peníamentos diveríos , no meyo
ca , & como naô achàraô mais que dos quaes na 5 tinha outra quieta»

OSveftidos,ogcfto íe trocou em çaõ,mais que levantar os olhos ao
triíleza , as muHcas cm pranto , o Ceo,& pedir foccorro áquellcpoc
rifo cm lagrimas, & tudo fínalmcn- quem fc via em fcmelhantcs con-

te fe cubrio dedo , naófabendoo traftcs , o qual lhe infpirou huma
pay,& efpoCo a que attribuir cafo coula acccmodada para evitar to.

tão defeftrado, porque cuydar que dos os inccvcnicntcs , que a ccrca-

fugiíTc com outro homem , naô o vaó : & toy,que debayxo do nonic,

confcntia a grande honeílidade,& & trajo , que levava de honrem, fc

virtude de Haldcgonde j de fer foíTc tomar o habito cm algum
aborrecimento do efpofo a vonta- MoíicyrodeReligiofos, onde lhe

de ,& coníentimento , com que o naó faltariaõ coníclhos para fcguir

aceytàra por tal j & aílim divididos o caminho da perfcyçaò, nem cor-

em vários parccere<í,ninguem o da- reria perigo de fer conhecida ;íc

va conforme à verdade. Bufcou fe como o Convento , que cftava cm
por diverfas partes,tomàraõ-fe to- Sconaugia novamente povoado de
dos os caminhos, promettcraõ-fc Monges Ciítcrcicnfçs, ílorcccflc

grandes alviçaras a quem dèíTcno- cm grande obfervancia, & rigor

vas da Santa \ mas naó pcrmittio monacal , deliberou a Santa de to-

Dcos noíTo Senhor que déíTcnm. mar alii o habito. Chegada à por*

gucm com caminho para atirar do taría doMofteyro, pcdio qucalc-

que levava, antes fendo por vezes vaíFem ao Abbade
,
porque tintia

encontrada dos que a buícavaô, 6c coufas de confcient ia que commu-
do próprio pay, & efpofo, & per. mear com elle: & fendo levada á

guntando-lhe novas do que pcrdé- fua prefença , (naó ícm admiração
jraó, nunca foy conhecida de ne- defuaeílranha fermofura) a Santa
nhum dellcs : aos quaes dcyxarc- fe lhe lançou aos pès , pedindo lhe

mos metidos no íentimento, que que aquizeííc admittír ao numero
cada hum pôde julgar, por acom- de ícus Monges , porque havia

muyto
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muyto tempo , que defcjava fcrvir que perdera , & enfadado de a for.

a Deos em taô fanta companhia , £c tuna lhe ter levado dentre as mãos
fer guiada de quem taóbemfabiao o que tanto amava , determinou
caminho da Gloriaj 8c também íou- deyxar omundo , & fervir a Deos
be reprcfentar fua petição ,& enca* cm algum Moíteyro : & comocftc
recerosdeíejos^comquealliviera^ de Sconaugia era taô famofo em
que o Abbadc foy contente de a re- virtude ,& recolhimento , veyo-fc

ceber ao habito,& debayxo do no a elle , & defcobrindo íeu coração

me de Frey Jofeph ^ que diíTe fero ao Abbade> rcccbeo de fuásmãos o
feu i tomou habito deNoviço , no habito de approvaçaõ > onde fe lhe

qual começou a refplandecercom naõ acabava de apartar da alma a

taõ rara virtude^ que o MeAre dos grande íaudade , & dcíconíolaçaõj

Noviços andava attonito do que que tinha pela perda de fua efpofa $

nella via ,& como íe fora Anjo do & vendo-o o Meftre dos Noviços
Ceo a reípeytava. Era vigilantiffi- com taõ grande defconfolaçaõ ,

maemtodas ascouíasdefuaobri* o deu por companheyro a Frey
gaçaõ , humilde fobremodo > paci< Jofeph > encommendando-lhc que
ente em todos os trabalhos de oanima(rej& incitaíTe a lançar de
maneyra , que folgava com clles

>

íi aquelles penfamencos , quco en*

de os eílimava tanto > como outros trifteciaõ^Ã apartavaõ de fe dar to*

o defcanço» Dormia muy pouco^ 5c do a Deos. Bem conheceo a Santa

toda amayor parte danoyte gaíia« feu efpofo^ & das palavras « com
va em oraçaõ com os joeihos em que lhe contou íeu defgoíto^ vio

terra,na qual era viíicada com gran

•

fer ella própria a caufa de feu def-

des favores do Ceo : & huma noyte gofto , ao qual applicou palavras

velando oMcftrc dos Noviços, & taõ brandas , & cheas de fervor>

indovendo os Icytos , & íc dormi- que em parce lhe deyxàraõ mitiga-

aõ compoitos, & veítidos os No- da a laítima >com que vivia >& da
viços,comohecoílume daOrdem, hi em diante ( adivinhando-lhe o
vio no Icy to de Frey Jofeph huma coraça5 o que os olhos naõ conhe»
claridade taõ grande, como fe efti- ciaój tomou o novo Monge huma
vera nelle accia alguma tocha; 2c aíFcyçaõ taõ entranhavel a íeu com*
querendo ver o que feria, fe foy panheyro Frey Jofeph, que fora

manfament c chegando, atè que vio do tempo que eílava em oraçaó, &
a Santa Virgem poíla de joelhos nas couías da Communidade, ne«

em hum rapto
> que lhe tinha arre- nhuma outra quietação tinha, mais

batados os fentidos , & redundan- que praticar com elle em fua dor,

do no corpo a gloria ;&refplandor, na qual o acompanhava a Santa

queentdô Iheiiluílravaoefpirito, com muy tas lagrimas , choradas

tinha o rofto taô claro como o Sol, com bem diíFerete fcntido das que
Òc dellc reverberava a claridade, elle derramava, porque elle chora*

que o Mcílre dos Noviços via ; o va hum bem tranfitorio, que ima-

qual depois de ccníiderar algum ginava ter perdido portriAeacon-

pouco o favor,& iriimO;queaquel- tecimento da ventura j & a Santa

ia alma eítava gozando, le foy fem chorava com gofto de ver por feu

faliar palavra,& dahi em diante te* meyo traíida a Deos aquelía alma»

ve o Noviço em reputação de San- que nomundo pudera viver arriU

to. Poucos mezes de Noviciado ti- cada a fe perder. Algumas vezes

nha Santa Haldegonde , quando fallando particularmente^pcrgun-

feu cfpofo laílimadocom a falta do tava íeu cfpofo à Santa a caula, que

Nnn ij a mo*
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a movera a deyxar o mundo na flor pouca certeza ) foy em dés de Sct-

de fua mocidade,!^ abraçar nua vi- tcmbro , com hum contentamento

da taó difconforme de fua cóprcy- cftranho, & cercado íeu rcíto de

çâo , & gentileza ; ao que a Santa íoberana claridade deu aquclla aU

lhe reípondia que outra dcfgraça mafantiífima nas mãos de fcuRc-

cm tudo femelhante à fua. Por cer« demptor , deyxando a cafa chea de

to ( lhe refpondía elle ) que naõ húa fragrância , & cheyro fuavifli-

podia deyxar de fcrtal, que, pois mo. Ajuntou-fe logo a Commu-
temos os ânimos , & condiçocns nidadeareiar os íuffragios, que a

taô conformes, bem era que em Ordem manda, & querendo lavar

tudoofoíTemos. Deite modo vi* ocorpopara o amortalharem, co-

via a gloriofa Virgem combatendo mo era coíiume , achàraó fer mu»
o Ceo com lagrimas > & oraçocns Iher : & contando-o primeyro ao

continuas, 6c com hua penitencia Abbade, que com feus olhos no-

taò rigorofa, que na6 podendo a tou aquella maravilha, & depois

fraqueza de íua compreyção fuf- publicando-íe pela cafa, veyoàno-

tcntar aquelles extremos , veyo a ticia de feu efpoío , a quem tocou

cahir doente no mcyo do anno de na alma cfta novidade , & chegan-

Noviciado : & cuydando no prin-" do onde o fanco corpo jazia , co-

cipioquenaõfoífe o mal tao peri* nhecco depois de morta aquclla,

gofo, naõ curàraõ de lhe applicar que por Divina permiífaõ naõ co«

remédios extraordinários -, mas em nhecéra em vida , junto da qual fc

pouco tempo feaggravou a cnfcr- deyxou cahir com humaccidentc,

midade tanto, que fc deyxou co» que lhe durou muyto eípaço , &
nheccr por mortal , & como quem contando depois de tornar cm (i

fe via em vefperas da partida , ira» quem era oNjviço Frey Jorephi&

tou a Santa de fe difpor comosSa o modo como alli viera ter cora

cramentos da Santa Madre Igreja, todo o maisdiícurío de fua rida,

confeçando-fe geralmente de to- accrecentou matéria de devoção,

das as venialidades , que lhe lem- & cfpanro nos ouvintes,mas muy-
brava ter cõmettido no difcurfo tomaisosmiIagres,comqueaSan«

da vida , & fortalecendo feucfpi< ta começou de rcíplandccer , ^
riro com o Santifíimo Sacramento refplandeceo no tempo adiante,

àâ Eucariftia,&&xtrema-Uncção, dos quaes cu fizera particular mé-

para que o inimigo a naõ achaíTe na ção co;n íummo gofto , íe tivera

partida íem armas,com que fe po* noticia certa de cada hum em par*

der defender dos enganos , & ten« ticular ; mas como a na5 tcnho,he

tacões, que coftuma trazerem fe- me forçado ir continuando com a

melhantes paíTos. Contar a def- brevidade, que os outros Autho*

confola^ão de feu efpofo , & com- res íegucm He Santa Haldcgondc

panheyro no Noviciado feria cou- referida no Cathalogo dos Santos

fa diíFula, porque tantos extremos da Ordem de Ciíkr , onde fe faz

fazia de fentimento, como pudera menção delia com eíhs palavras

:

fazer, fe na verdade a conhecera; Hdãegondis m Sconaugut qu^efiú

ao qual a Santa confolava branda- hahúu virtli fe fracrem Jojeph no»

mente , admoeítando-o a íeguir mtnansinNovttiatnimpollutnmDc»

a vida começada, & naõ tornar mmo reddtdtt fpiritma y é^ muhís

atrás com feu intento i&chegan- claret miracults* Quer dixer. No
do-fcahoradapartida,que,fegun« Moíleyro de Sconaugia fioreceo

do querem alguns, (ainda que com Santa Haldegonde, que disfarçada

em
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cm habito de varaõ, & chamando- perder o credito com outro dei.
fcFrcy Jofcph deu, fendo Noviça, cuydo fcmelhante ao fcu , guarnc-
feu puro cfpirito ao Senhor,& ref- céraó aquclla Torre de At alaya y
plandcce com muytos milagres.Do onde Giraldo matara o Mouro, ôc

anno,em que fuccedeo ícu trãzito. Moura ,com dobradas vigias; Ôc fc

naó tenho muy ta certeza , por naõ ufou muytos annos mandar huma
termos memorias , que infalliveN Companhia de foldados , que efti.

menteo a (Tinem ; mas por boas cõ- vcíTem com as armas preftes para
jeduras entendo que feria por defender a Torre quando a íinti-

cOcs annos, cm que vou referindo nclla foííe acometida por inimigos,
as coufas da Ordem. ou para ir correr o campo aquaU

_ quer hora daxioytc q fe fentiíTcin
' ""^

Mouros,& houvcíTe rebate. Sahia

CAPITULO XXXIU cfta Companhia todas as tardes da
Cidade , & tornava-fe a recolhec

Emqmje conta o principio , ^ fun* no feguinte dia depois do Solfai*

daçAO do Mofteyro de S. Bento de ào : & como no outeyro, aonde a

Cajires da Ordem de Cijkr.fi» Torre eftà fundada, combatem os
tuado junto à Cidade de Évora , ventos rigorofamentc , por ficaC

& como veyo ao eftado^ em que o em lugar alto, & muy dcfcubcrto,

vemos no tempo d^agora. apofencavaõ-fc os foldados cm híí

íitio bayxo contra aparte Oriental

POucos annos, depois que a do monte, que ficava abrigado das

Cidade de Évora fe paáfou a tempeíladcs, & accõmodado para

podcrdeChriftáos, &0S Mouros foccorrer a todas as partes, &ou-
foraô lançados de toda fua Comar- vir a voz da íintinella , quando
ca por induílria , & valor dos Ca- quizeífc avifar de alguma coufa ;&
vallcyros da Ordem de Avis , que como padcccíTcm alli muyto traba»

difcorrendo com as armas vido» lho com as chuvas, & frios doln*^

riofas por todo o Alentejo, alha- verno, edificarão naquelle valle

nàraô tudo de modo , que a gente huma cafa grande ,& forte a modo
Catholica vivia defcançada cm lu- de Fortaleza , cm que fe agafalha-

gares cHãos, & lavrava feus cam- vaõ os foldados, que faziaõ a guar--

posfeguramentc,porqueos Mou- da,aqucchamaõCaílres,derivan-

ros fc davaõ por fatisfeytos,quan* do*Jheo nomedefta palavra Latina

do lhes dcyxavaõ colher feus fru- Caftrum, que quer dizer CafícUo,

tcs cm paz , 5c naõ curavaõ de ag« ou de Caíira, que íigni fíca array ai,

gravar os noíTos com a vizinhan* porque como alli rcfidia fempre

ça, por naõ experimentarem o ri- aquelle Terço de íoldadoS;dehua,

gor da paga , mas com toda cila & outra coufa he muy podivel que
profperidadc naõ fc cfqucciaõ os fe dcrivaíTe cite nome* Andando
noílos de vigiar bem as Fortale- depois o tempo, & aquietando-fe

zasquctinhaô, & pôr fintincllas a guerra dos Mouros, por ferem

todas as noytcs cm poílos convc» quafi todos lançados do Alentejo,

nicntes, por naõ ferem tomados ceifou também na Cidade de £vo-
em algú defcuydo, que lhes fahilíe ra o coftume de mandarem gcnte>

caro j & como os moradores de dcguarnijáoacíte lugar •,& como
Évora tinhaô frcfcona memoria o o edifício que citava feyto íe naó

ardil, com que aquclle povofega- frequentou , cm pouco tempo fe

nhâra aos Mouros ^ 5c naõ qucnaô começou a arruinar ^ & cahir por

Nnn iij diverfas
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diverfas partes dcmancyra, que jà Bento, a qual tinhaómuy Iimpa,&

naô fervia de mais , que de reco- provida de frontaes ,& outras pe-

Jhcrcm os paílores do campo fuás ças neccíTarias para o culto Divino,

ovelhas alli a ter a féíia; & como &gaíhva6 a vida em oração, &
D. Payo, primeyro Bifpo de Evo- obras de piedade , fem haver ncilas

ra, depois de fer recuperada, vicílc coufa que reprchcnder. Vifitavaõ

viíitar Dom Affonío Henriques, algúas fcnhoras nobres eftasreco'

que cftava cm Santarém , & palíaíTc IhJdas , aílim por íerem parentas,

jà à noy te por junto ao Caliro an- & amigas , como por ouvirem fua

tigo em companhia de muytas pef- íanta converlação , & era cila ta!

,

foas^quc traz ia comíigo,& deDom que algúas delias renuncia vaô os
Sueyro fcu Deaó , que depois lhe mimos , & Iberdades, que tinha5

fuccedco no Birpado , vio hum lu- no mundo ,& íe vinhaó viver com
me, &refplandormuy grande lo- ellas, renunciando as heranças,&
bre aqucUe lugar , fcyto a modo de rcndas,quc poíruhiaô,nas máos de
híía Cruz ; & detendo-fc todos a Urraca Ximenes, para que ella a

ver o que feria , notàraô que de* íeu arbicno as deípendclíe em cf«

pois de cftar firme por grande eípa- molas , & outras obras femt Ihan-

ço, fe foy levantando cada hora tes, & do remanecente as provcíTc

jnais para o Cco em tòrma que o devcftido, calçado, &do mais que
perderão de vifta ,com grande ad- lhes importaíTe. Eftcndeo-fe a fama
oiiraçâo do Bifpo , & de quantos deitas mulheres ,& feu recolhimé-

trazia comfigo.-Ôccoliigindo deita to por todo o Reyno, & havia ji

maravilha fer aqucHe lugar efco- fenhoras pnncipaliílimas , que fc

Ihidopor Deos,o mandou poucos vinhaòbufcaràquelle recolhímen-

dias depois alimpar das immundi- to; mas como era fem Regra appro»
cias do gado , & fundar no meyo vada íôcna") tinhaò mais leys que
dellehúaCapella em honra, &lou- as do temor,& amor de Jcfu Chri«
vor do Patriarca , & noffo Padre íto

, que alli as trazia , nem davaó
S. Bento, em cuja vefpera lhe ap. c bediencia a alguém por voto ío-

parecera o rerplandor do Cco. Có- lenne, temendo o Bifpo de Evo-
tinuou-fe allihuma romagem tom ra que, afrouxando pelo diícurfo

íingular devoção da gente , a qual do tempo o rigor deites pririci*

fe accrefccntava cada hora com os pios.liouveíTc alguma quebra nota»

milagres, que o Senhor começou a vel no credito daquelle encerra,

obrar pelos merecimentos do Pa- mento , & pelo coníeguinte em
triarca Sa5 Bento ; & como foíTc teu governo, pois coi3io Prelado
crefccfldo a fama delles , húa nobre tinha obrigação de acodir às cou«
Matrona chamada Urraca Xime- íasqíuccediaõemfeuBifpadodcu
nes , mulher que fora de hum Fi- avilo do que paífava a elRey Dom
dalgoprincipaliflimo da Corte dei. Affonío Henriques, pcdindolhc
Key Dom Aífonfo, com hua irmãa, que coníultaífe oque fe faria ncftc

duas filhas, ôc três fobrinhasinípi- caio com os PrelaJos doReyno :

rada divinamente houve do Bifpo & mandando chamar alguns,veyo
Dom Payo aquellefitio para fun» entre clles Dom Martinho Abba-
darnclle humas cafas a moJo de de de Alcobaça i& fendo muytos •

Mofteyro ,em que fe recolhcíTc cô devoto que íe recolheíTe cada hua
todaseitas parentas: $c acabando daqueilas mulheres para cafa de
af obra em pouco tempo , fe loy vi- íeus pays,& tomalfe vida approva-
vcr com cilas junto à Ermida de S. da , íó cUc dcfcndeo que naõ con-

l^ ~ vinha
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vinha atalhar princípios taô fan- foy o Moílcyro de S. Bento de
tosjcomo eraõ aquelics, antes dar» Caílres o primeyro,quc houvecm
lhes todo o calor , & loccorro para Portugal de Rcligiolas deftc ha-
irem de bem cm melhor , dizendo bito , dcbayxo da filiação do Mof-
que, íe aquclle encerramento fc teyro de Alcobaça. Floreceo cfta

niãdaírcdesfazer,fcmnenhua cau- cafa cmgranic virtude , &Rcli.
fa j ficariaó mal acreditadas todas giaõ , como Rorece no tempo da-

as mulheres queeílava5nelle,porq gora^ éc poí^o que cm feus princi*

íe naõ havia de perfuadir ao Reyno pios naõ foíTe muy fumptuofa em
todo, nem aos próprios parentes edifícios , nem muy rica de bens
das que alliviviaó, que clRcyas patrimoniacs, pornaôterpardcud
mandava deyxar aquella vida , fc

.

lar fundador, & dotador, que a cn-

naô por dcfconccrtos, & maldades grandeceíTc , todavia chegou com
fecrctas ,quc houveffe entre cilas

:

a devoção da gente , & dotes das

& que melhor feria faber de todas Religiolas que entravaõ, a fer húa
cm commum j & de cada humaem das nobres , & bem dotadas cafasj

particular, fc queriaõ profeflíar aU que ha no Reyno de Portugal. Co-
guma Regra, & fugcytarfc às Icys meçou-íc a fidar a Igreja , que hoje

de Religião approvada, & querédo tem,na Era de Ccfar mil & trezen-

fazcllas Religiofas ,que pòr(fem tos & íeíTcnta &lcis , que he no
mais difcurfo; a rifco o credito de anno dcChriílo de mil & trezen-

quantas eraõ. A todos parecco tos & vmte & oyto^ como conda
bem o confclho do Abbadc, 5c con- da obrigação do próprio Mcftrc,

forme a clle efcreveo elRcy ao que a fundou no lugar, onde antes

Bifpo de Évora que trataíTc com cftivera a Ermida de S. Bento. No
as recolhidas de S. Bento de Caf- tempo, cm que faleceoclR.ey Dom
três , 6f que vindo em fer Freyras Fernádo de Portugal,era Abbadef-

da Ordem,& Regra approvada, o fa Donajoanna Peres Ferreyrim,

avifaíle, para dar ordem ao que ha* que foy pelos annos de Chriito

via de fazer : & como o Bifpo de mil & trezentos & oytcnta 5c

achaíTenellas mais vontade do que tres^a qual temendo as guerras^que

nuncacuydou^&oefcrevcíTeaífim fe levantavaó entre Portugal, 6c

aelRey Dom Aífonfo,ellecõmct- Caftclla fobre a íucccífaó deite

teoorcftantedonegocioao Abba- Reyno, citando de hua parte Dom
de de Alcobaça , para que foíle a Joaõ Meílre de Avis , que foy o
Évora , & em companhia do Bifpo primcyro Rey de Portugal, que te-

ordenaíTcm o recolhimento em íor- ve cite nome, & da outra D. Joaô
ma de Moíteyro, & lançaíFem o também o primeyro de Caficlla,

habito,& fizcíFcm profííTaó a todas cada hum dos quaes contendia ío«

asquequizcíTemperíevcrarnofer- bre a herança do Reyno, cuja íen-

viço do Senhor. Foy Dom Marti* tença íc deu nos campos de Alju.

nho nefte anno de mil & cento ôç barrota, determinou paííar o Con«
feírenta& nove à Cidade de Évora, vento para dentro dos muros de

onde porfua peíToa ordenou oíii Évora, até íe tomar algúa quieta-

ciaes , & deu o habito de Ciftcr a ção ,& aíTcnto nas coulas : mas foy

quantas alli viviaõ, ficando por fua dcfgraça tal, que andando o
Abbadefla Urraca Ximencs, que o povo amotinado contra as peífoas,

foy alguns annos depois , & go* que fentia aíFcyçoadas à facção

vernou a caía com muyta virtude, delRey de Caítella , ou da Ramha
& obícrvancia regular ; & aíliin Dona Leonor ,

que fora mulher
-

dclRcjr



704 Liy%o Qvi^hcro
dclRcy Dom Fernando,& íabcndo ícmprc a morte as acha fora do car-

que a AbbadeíTa era parenta da Rai* go Abbacial. O rcfpcy to, & a caufa

nha , lhe faziaô a ella de palavra, & diílo aíTim íer , Òc o que íignifi-

a feus criados de obra mil deíco« que , fabello-ha aquellc quedcfde

medimcntos. Eíhndohumdia na cntaò atègora ir^ com cite final

Sé, & vendo tratar com tcrribel viva a lembrança do innocetc fan-

crucldade hum homem » por fedi. guc,quefe derramou contra jufti-

zcr que naô feguia as partes do Ça. Ncíte próprio dia, em que íc

Meftrc , compadecida dclle quiz executou na AbbadeíTa a morte,

brandamente reprehender aquclla que temos vifto , querendo o povo

maldade 5 mas a gente, que a trazia fartar fua indinação diabólica nas

de olho , & defejava vingar nella íubditas , como fizera na Prelada,

fcu furor diabolicOjdeyxando ou, íc vieraôàs cafas onde eíiavaõ en-

tras occupaçóes domefmo toque, cerradas ; &. lançando as portas

virou íua ira contra ella, & fcm va- dentro , diícornaõ pot húa, & ou

.

lerem rogos deConigos,&peííoas tra parte gritando. Maia, mata cf»

nobres , nem a diligencia que hou- tas fciímaticas Caítelhanas : mas o
ve cm a efcõdercm entre relíquias, Senhor,que naô dcfampara os feus,

a levàraÕ arraftando pelas ruas da obrou aqui neítc dia o milagre,quc

Cidade, & com pancadas, & gol* os Anjos hoipcdes de Loth fize>

pes a matàraõ > depois de lhe terem ^^õ nos moradores de Sodoma ,

cortadas as fraldas, 6c feyto ou- fermdo-oscom tal cegueyra, que
tros opprobrios , indignos de fc paíTando pelas Rcligioías,&cncon-

fazcrem entre gente barbara , dcy- trando com ellas , nunca viraõ ne

.

xando-a nua , ôc lançada em hum nhuma, nem lhes fizcraõ dano : 6c

monturo. Tal era a fúria do povo como homens confufos , & attoni-

amotinado > que naõ houve quem tos fe tornarão a íahir fora das ca *

fe atreveffealhedar fepultura , fc íasfemcíFeytuar o q dcfcjavaó. O
naõ foraó os Frades de S Francif- qual milagre coníla de húa doação
CO , que de noyte , & fem pompa a das meímas cafas , feyta pelo Con •

levàraô dentro ao feu Moíleyro, 6c vento a hum nobre Cidadão cha

.

a fepultàraÓ dentro na cafa do Ca- mado Miguel Godinho, que neítcs

pitulo, onde ao prcfente J3Z naô trabalhos favoreceo muyto as Re-
fém opinião deíantidade, porque ligU)fas, & livrou duas delias de
fendo em fua vida irrepreheníivel, ferem mortas , 6c deshonradas,

6c na morte innocente , de crer he tendo-as jà nuas , 6c atadas com as

lhe fatisfaria o Senhor da Gloria os mãos atrás; a qual doaçaõhe feyta

tormentos , 6c aíFrontas, com que na Era de Cefar mil 6c quatrocctos

a tracàraõ na terra : 6c foy coufa 6c trinta^que fica íendo noannode
digna de ponderação, & mtiy no- Chrifto de mil 6c trezentos 6c no-
tada entre as Religioías daquella veta 6c dous. Acabadas as guerras,

fanta Cafa , que depois da cruel 6c trabalhos do Reyno,fcvieraõ as

morte defia AbbadeíTa nunca mais Freyras para o Convento, onde
morreo algua em S. Bento coma foraò mais favorecidas delKcy
mcfma dignidade , porque ou tem Dom Joaô, & dos mais Príncipes

algúa enfermidade , com que fe ef» deíle Reyno pelos milagres , que
cufaó, ou por muyta idade fevem Deos obrava naqueUa cafaàiníian-

fazcr incapazes do governo , 6c cia de noílo P^drc S. Bento,
affim procedem a nova eleyção, ou
de qualquer outro modo que leja,

CA.
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taMadrc Igreja com íingular devo-
ção, dizendo ao tempo deosTece*

CAPIT ULO XXXIII. bcr 'palavras demuyta edificação,

com que incitava a outras Rcligio.

De algumas Religiofas, quefiofecc' Ias ao dcfprezo do mundo, & de-

rao nefte Mofltyro emgrãie obfer^ ícjo da vida eterna* Pouco tempo
vanaa regular y& acabarão a vi- antes de dar Teu efpirito ao Senhor,

dafantiffimamente* eílando na enfermaria muytas Re-
ligiofas , (]ue a eíiavaô acompa-

ALcm da antiguidade ,& no* nhando , fcntiraõ hum grande tro*

breza,comquecílcMoftey. pcl , como de gente que entrava

ro de S. Bento íc faz celebre entre peia caía , fem verem peíToa ncnhu.

os mais dcíla Congregação de Por- ma $ & como fc atcmorifaíTem to.

tugal, tem hum dom do Ceo digno das do que ouviaõ , & perguntai

.

de fc invejar com a fanta inveja, de ^cm com cípanto humas às outras o
que fe naô aífrontava o Apoftolo S. 9"^ fena , a enferma as aquietou,

Paulo, que hc acabarem nellc as dizendo que naô temeíTem^porque

Rclígioías commummente com a gente que vinha eráo as onze mil

moífras de grande fantidade; & Virgens, cuja particular devota

pofto que â todas fe eftenda efte fora no difcurfo de fua vida , as

Dcm, porey alguns cafos para cx- quaes como advogadas fuás a foc-

emplo defta verdade, conforme os corriaó naquella hora , & traziaõ

viraó muytas peíToas, que fc acha* hum Icyto cuberto có hum panno

raó prefcnies. Houve nefte Moí- verde , femeado de boninas, & fío-

teyro huma Religioía chamada í ia. rcs varias , para a levarem nelle : 5c

bel de Aguiar, que defde o tempo perguntandolhe as Freyras o que

de fua mocidade deu grandes cx. mais via, lhes refpondco que via

cmplos de virtude ,'& vivco taó muyta gente de fcrmofura eílrâ'

conforme com a obicrvancia regu- nha , que naó conhecia , nem vira

lar, que tinhaõ as outras Religío- antes daquella hora, a qual naô

ias ncUa ,hum raro eí pellio de per- aguardava mais que fua partida
i &

feyçaó. Vcyo cila ferva de Dcosa dalli mandou avifar certa Religio;

cahiremhuma comprida cnfermi. fa de húanegligêcia, que tivera em
dade.onde padecia as dores com comprir a penitencia, que lhe fora

huma manfidaõ,& paciência cftra» dada cm Capítulo, coufa que íe

nha , fem fe lhe ouvir outra pala- naô podia fabcr fem particular re •

vra mais q invocar ajcfu Chriílo velaçao, comodiílc ter por meyo
cm feu favor , & pedírihe animo de huma viíaõ,quclhe apparecco-

para fupportar a exorbitância das Acabado ifto a viíitàraõ noífos Pa

.

dores que a laftimavaõ. Era muy- dres S. Bento, & S. Bernardo, cm
tas vezes confolada denoíTos Pa^ cuja companhia , & daquelles cò-

dres S. Bento , & S. Bernardo, que ros de Virgens beUiíTimas fe foy

vifivclmenie lhe appareciaõ , & a ( como piamente podemos crer )

animavaô cõ maravilhofas cxhor- gozar do eterno defcanço mereci

»

taçoens,aíFcrvorando-lheodefejo do no trabalhofo difcurfo de fua

no amor da eterna Bemaventuran • peregrinação,

ça,& no dcfprezo das coufas dcfta Outra Religiofa íiorecco ncft a

vidaria como a doença feaccrefcen- caía com grande exemplo devida

taíTe ,& conhcceíTe íer chegado leu chamada Antónia Nunes , que an«

fim, pcdio CS Sacramentos da San» tcs de entrar cm Religião fcrvio a

Rainha
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Rainha Dona Leonor mulher dei cujojuizo havia de apparccer,hum

Rey Dom Joaõ o Segundo, & foy pcrdaõ geral das culpas , q nodif-

muyto privada íua , tanto pelas curío da vida cõmettèra contra fua

muytas partes de avifoiôt gravida* Divina Mageftade. PcdioaScnho.

de, que havia ncHa , como por fer ra a feu Filho que naó dcyxaíTc de

muiicA excellentiílima^ dtdeílra conceder falvação àquella fua de*

em todo o género de inftrumétos, vota , pois a fervira >& honrara em
Teve cfta Rcligiofa tanta modcília quanto vivera na terra. A* qual pe*

noscoíiumes , & taõ fingular hu- tição refpondeo ncflo Rcdemptoc
miídade no trato , & converfaçao que fem duvida lhe daria a Gloria

;

com as outras Freyras , que deídc mas que antes de entrar nella teria

o tempo de fua converíaõ até o de alguns dias de Purgatório ;& co-

fua morte íe naõ ouvio de fua boc« mo as Religioías ( admiradas de a

ca húa palavra, de que alguém pu- ouvirem fallar ) lhe pcrgunraííem

deif^: tomar cícandalo* Era taôbrã. oque vira^oucom quem praticara^

da de condição>& tinha tal carida- ella lhes relatou o íucccíTo da viraõ;

de com as enfermas > que nunca fe & pouco depois com grande con.

apartava delias , nem deyxava de tentamento interior deu o efpirito

lhes procuraF coníolações por to- nas mãos dos Santos Anjos , 6c fe

das as vias poffivcis. Foy dcvotif. foy a gozar do dcfcanço promctti»

íima daVirgem Maria Senhora nof« do*

ía,&alèm de fuás Horas, que ca- Dona Mccia de Távora Reli-

da dia lhe refava, conforme tem de giofa defte Santo Convento, &
coftumc todas as peíToas, que pro- Prioreífa nelle alguns annos , foy
fcflaó a Ordem de Cifter, lhe fazia filha deGonçalo de Soafa, & de
outras muy tas devoções cxtraor- Dona LeonorMarinha^na qual def-

dinarias , ac hando tudo pouco em de o tempo de fua convcrfaó fe não
comparação do fervor de feu efpi vio coula cm obra nem palavra, de
rito , & da cntranhavcl devoção que fe naó pudcíTe tomar grande
que lhe tinha. Chegou-íeotempo exemplo de virtude , porque cm
de fua morce , em que a fanta Reli • paciência > humildade , 6( todas as

giofa naõ deyxava de chamar pela mais virtudes requiíitas empcfíoa

Mây demiíericordia, pedindoihc Religiofa era muy avantcjada cn.

que naquelle paíTo anaõ defampa» treasmais* Guardava ítlencionos

raífc^pois era refugio dos affliélos, tempos que difpoem a fanta Regra*
&Mây dos atribulados : & como com hum rigor admirável. Gaita»
ella naõ coftuma faltar a feus devo- va todo o tempo , que lhe reftava

tos^lhe appareceo claramente cooi das Marinas^ até pela menhãa em
feu Unigénito Filho nos braços

,

oraçaô ,& lagrimas , fem dar a feu

moftrando na fermofura , & graça corpo dcfcanço algum, nem tomar
de feuroíío o bom dcípacho.que horas para fono naquelle tempo,
trazia à fua petição. Vendo a en» Com as enfermas era muy carido*

ferma taõ bom foccorro, &e conhc • la, & compaffiva , & nunca deyxa»
cendo quem lho trazia , começou va de as acompanhar o tempo que
a fallarcm voz alta, &c pedir à Se lhe reftava do Coro , & doutrâS
nhora do mundo que a naõ dei* occupaçoens annexas ao oâcio
acompanhaíTe naquelle tranze,mas de PnorelTa. Soube por mercê par-

que antes da alma lhe íahir do cor. ticular do Senhor o tempo de fua
po alcançaíTe de feu Filho, & Re* morte, &íe preparou para ella com
dcroptor noíTo Jcfu Chrifto, cm grande fervor, fc contemamento,

.
~ que
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que as outras Religiofas lhe co* ga de cravo, que naô parecia fcytâ

nheciaó na alegria do rolio, pofto por corrupção , & poíicma, íc naó
que naõ entendcíTem a cauía. Vín- por indurtna ou milagre, como cm
do a hora defua morte, & tendo cíFcyto era. Durou-lhecftemimo
recebidos todos os Sacramentos doCeo todoorcmpo queviveo,
da Igreja^ dizendo que a efperavãõ com dores taõ terribeis, que muy-
muytos Santos da Bemaventuran. tas vezes a cinhaõ Tem falla^ & traí-

ça , fe foy com elles a tomar pôíTc paíTada por al^um tempo, & fe lhe

delia, & muytos dias depois fc vi« punhaô unguetos,& a beneíiciavaó

raô refplandores do Gco fobre fua como as outras chagas , fe aggra-

fcpultura , como me afBrmàraó cõ vava mais ,& lhe cauíava mayores
juramento muytas Religiofas, que dores de maneyra

, que convinha
viraô com feus olhos aflim eftes, porlhe fó hum panno limpo fem
como outros muytos íinaes clarií* outra coufa alguma ; mas chegado
(imos da gloria de fua alma. o tempo de Tua morte, começou a

Outra Religioía chamada Ca- fcntir o fruto defte trabalho, por-
tharina Piz de Carvalho, natural que teve muytas confolaçoens do
de Montemoro novo,floreccO neí- Ceo, & vifoens, que a ccrtificavaô

leMoíkyro com maravilhofo ex- do premio de íeus trabalhos, que
cmplo de fantidade :& foy mulher, hoje eítá gozandocom íeu Efpofo
em cuja bocca fe naõ ouvio mur. Jefu Chriílo.

muraçaó devidas alheas ,ncm pa» DonaViolante de Soufa foy Ab-
lavra^ com que fe pudeííe clcanda- badeíTa neda fanta Caía por efpâço

lizar quem aouviíTe. Todas fuás devinte&oytoannos,& veyofer*

lembranças,& meditações eraõ na vir eíie cargo por mandado do Ab-,

Payxaó dejefu Cbrifto, de que bade de Claraval do iníigne Mcí-
cra devotiffima, Ôc nada fora de teyro de Odivellas, que fundou
contemplar nclla lhe dava quieta- elRey Dom Diniz perto da Cida»
çaõ âocfpirtto* Quando íe punha de de Lisboa , no qual Dona Vio*
diante da imagem do Crucifixo, lo- lante tomara o habito , & fc criara

go feus olhos eraõ convertidos em de pouca idade : & neíte cargo de
rios át lagrimas,^ como transfor

•

Abbadcífa deu tantos finaes de fan >

mada nas dores de feu Efpofo cfta- tidade, que por maravilha tinhaõ

va quaíí alhca de feus fentidos. Pe« as Religiofas poder hum corpo hu*

dia ao Senhor com grande efficacia mano fuílentar a vida , que ella fa»

que lhe dèífe a fentir as dores de zia^ porque na oração, diciplinas,

fua Pãyxaõem alguma coufa, que jejuns, & mais rigores daOrdem
as imitaíTe ; & perfeverando ntfla era ta6 auftera comfigo própria , q
petição, quiz o Senhor outorgar, fe tratava como inimiga 5& com
lha, porque lhe naceofubitamente tudo iíto punha muy ti vigilância

^^Oiuma polkma em hum pé taõ pe« no fegredo das obras meritórias

quena no principio, que quafí fe que fazia , para que naõ vieíTem à

teve por coufa fácil, & taõ incura» noticia das outras Religiofas , &
vel ao diante, que com todas as pudeííe dahi ter alguma vágioria,

medicinas fe aggravava mais : & com que perdeífe o merecimento

chegou a lhe tirarem tanta carne, de tudo. Erahoncíiiííima cmluas

& oííbs delia , que lhe veyo a ficar palavras , & taó modcíia em tudo,

huma chaga aberta , que trafpaíTa* que nunca fe vio olhar para homem
va o pé de parte aparte,&nafcy- algum com a viíla direyta. Per-

çaõ era taõ icmclhantc a huma cha- mitcio o Senhor para mayor mere-
cimento
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cimento feu que lhe nafccííc hum os que taô bem vivem, como cila

cancro no pcyto, de que padecia vivco no diícurfo de fua pcregri-

dorcs tcrribiíifíimas, em todas as nação.

quacs íc na5 ouvio nunca outra pa« foy també notável o fim de hua

lavra cm fuabocca, íenaódarlou- Religiola chamada Leonor Corrêa,

vores a jcfu Chnílo, & pedirlhe moça na idade, mas muy antiga na

foccorro para fofrcr com paciência virtude ,& bom cxemplo,que fem-

aquella eípccie de martyrio. Ac« predcuderiemquãtovivconoha»
crecentou-íe a eíle mal outro, que bito. Aqualteve particulariflima

pudera perturbar qualquer animo devoção côo Santiflimo Sacramen*

menos conftante, que o da Santa, todo Altar,& nada havia na terra,

qual foy tirarfe-lhe o lume dcs em que íentiííe mais contolaçaô,

olhos , & ficar, come outro I aac, que cm ouvir Mi(Ta , & afliílir era

& Tcb»as, metida cm trevas do parte ondcpudeíTe go arda vifta

corpo ,& alumiada com a vifta da daquelle foberano Myftcric. E
alma: & nefta defconíolação mof- quando chegava tempo de cõmun«
trou hum animo taõ conAante , q gar, que era quafi todos os Domin-
nunca de fua bocca íe ouvio huma gos rio anno, o fazia com huma
minima palavra^quefoubcíTe aim- fubmiíTaó , & reverencia eílranha,

paciência j mas cm tudo dava con- chegou o tempo de fua morte, que
tinuas graças ao Scnhor,8í quando foy de huma ery íipela taô rcpcnti-

chcgou o tempo de fua morte
,
pe* na, que inchando-lhe a garganta,&

dio rodos os Sacramentos da Igrc* rofio, a privou da falla,$£ de poder

ja , com os quaes íe armou contra Icvar para bayxo coufa alguma,

as tcntaçoens do demónio , & com Moftra va a Santa Kcligiofa Snaes

grande alegria deuoefpirito a feu de grande íentimcnto , não porfc

Creador naô femíinaesextraordi- ver chegada ao fim de feus dias,

rios, porque no tempo que cfpirou masporvcrque partia da vida fcm

fe ouvirão pelo Moftcyro todo receber o Santiflimo Sacramento

muíicas de Anjos, que com vozes da Eucariília , & como cftiveffc

fuaviflimas cantavaõ húa íorte de comcfía mágoa , fuccedco levarem

cantar diíferente do ordinário , & a Comunhão a outra Frcyra doétc,

devolta com as vozes parecia ou- que cíhva na enfermaria , & paf*

virfchuaconfonancia deinitrumé- fanda pelo feuleyto , cila comin.
tos , que arrebatavaô tràsíioslen* ânitas lagrimas olhou para o Sa-

tidos : & quando fc lhe applicavaõ cerdote que a levava jôc tA foy o
os ouvidos , parecia ouvirfe de impulfo do coração, que Cmedian»
Icnge , & conheceríe mais cm ou- te a graça Divina j lhe rcílituhio a

vidosdaalma, que do corpo; mas falia, &pedio com vòsclara que
com tudo fe lembraõ hoje muytas lhe dcír::maclÍ3 primcyrooCorpo
Rciigiofds de o terem ouvido, & do Senhor que àoutra , pois t^íiava

O hortelão da cafa,& lua mulher, q mais ncccíiicada por icr merè3sc{-

íahiraô íóra a ver donde viria mu- piyo de viJa. Cauíou a novidade

fjca taõ Icbcrana. Porém como naó granle admiração cm todos , &
eraó vozes da terra , naò achàraô tcndo-a por mila^rc,lhe deraó aCó-

lugar certo onde cítiveíTem os mu- munhaó, que tomou com muyra
ficos^nem os vio mais que aquella, facilidade , naõ podendo antes Ic*

por cujo rcípcyto craô vindos , ôc var para bayxo nem huma gotta de
que com ellcs foy gozar daqutlla agua. E contente com tal Hofpcdc
mclouia da Gloria > guardada para íc começou ã alegrar , dizendo

que
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que via humas Virgens bclliífimas nuo íilenciO;, & fcnaõ era para ir ao
coroadas de flores , colhendo ou- Coro, de niaraviiha a viaó fora do
trás cm hum campo fcrmoíiífimo, Icy to/mas a todo o teinpo cm que a

as quaes a chamavaõ para fuacom* bufcaíTcmnclle a acbavaò ou poíla

panhia^ & de quando cm quando emoraça5,ou rcíando PfalmoSj&
dizia às Freyras, que cftavaò com outras dcvoçocns particulares. A
cila, que naó falíaííem , & déíTcm nenhuma coufa do mundo dava
atrcnçaó às muíicas foberanas, que entrada , nem tinha mais Icmbran-
cantavaô aquellas Virgens, &no ça que dobem de fcu coração, que
meyo deftes contentametos da ai

.

era Jefu Crucificado. Venerava
ma a deu a feu Crcador,fícando taó cõ particular devoção ao Divinif»

fermofa depois de morta, que cau- íimo Sacramento do Altar, no
íava admiração às vivas , vendo qual fc lhe moftravaõ revelações

que taô poucas horas antes eftive- cíiranhas. Porque noinftanteque
ra com ,o rofto inchado da eryfipeo o Sacerdote entrava àfacra, via
la. Fizerac-lheos Officios do en. dous Anjos de fermofura celeftial

tetro com cera de Confrarias,

&

vcftidos com roupas mais alvas

quando veyo aopcfoparafe pagar que a neve pura , cada hum defua
o gaíio , acharaó-na com mais parte do Altar, & outro juntoao
cinco arratens de ventajem. Al- Sacerdote, que lhe fuftentava os
guns annos depois abrirão a fepuU braços quando levantava a Hoftia,
tura, onde fora lançado feu corpo, & o Calizj& na própria Hoftia paf-

para íepultarem nella outra Reli* fou hum tempo ^ cm que via ora ó
gioía, & fahio de dentro hú chcyro Menino Jefu, ora o próprio Chrifto

ta5 foberano, que aflim aos ho- crucificado, ora coroado de cfpi-

mens que cavavaó , como às Frcy- nhos : & chegou a termos de temer
raSjque alli chegava5, teve fufpen ^ que foíTc aquella vífaõ algum enga-

fos por algum efpaço fem acabarem no , que o demónio reprefentaíTc

de entender a caufa,atè que fede- a fcus olhos, para lhe impedir a

fcnganàra5 , vendo que procedia vifta do Sacramento
j
pelo que pe-

daquelles Tantos oíTos , & q chey- dia ao Senhor que lhe deyxafle ver
rando cada hum dellcs excedia a as efpecies de pão, & vinho, quq
todo o beyjuim,& âmbar Orien- encubriaó íeu diviniflímo Corpo>
tai,com a qual maravilha fercno> para com líTo aquietar o penfamen-
vou a memoria da fantidade, & vi* to : concedeu-lnc o Senhor íua pe^

da exemplar deíla Serva do Se- tiçaõ, có que ficou livre do temor,
nhor. De outra Religiofa foubc que tinha. No próprio Sacerdote

cumefmopormodocertiílímoque via também maravilhas ao tempo
teve grandes mimos do Senhor, ôc de celebrar, porque em alguns

revelaçoens particulariífimas. Cha quando Icvantavaò a Hoítia, via as

mava-fc Bnolaya Darruda , &: foy máos,ÔtgranJe parte dos braços

hum raro exemplo de virtude em tintos em langue, & a outro wú na

noíTos dias , porque dcfejando fcus cabeça hua capclla de flores bellií«

pays cafaila , nunca fe pode aca. fimas, que lhe durava atèconíumir

barcomclla que deyxaííb o eterno oCorpo dcChriílo. O Altar via

Eípofo pelo mortal, & tranzitorio. muytas vezes cercado de húa cia-

Depois de entrar no Mortcyro,to^ ridade, & r(?rplandortal,quecom

da fua occupaçaò era livrarfc das q difficuldade podia fuftérar os olhos

a podiaõ dilirahir, & apartar da nclle, porque cmquanroa Hoflia

quietação interior , guardava côii» conlagrada eftava no Altar;parecia

Ooo à fanta
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à íanta Rcligiofa queeftava alli o tcírcr,& vio a Capella môr arden-

Sol. Con) iodas cHas mercês, & de roda em chamas de fogo, mas

iDÍmos do Cco linha huma humil tacSj qce pareciaó antes de hua cor

dadc profundit31íiia,5i naô commu- femelhanic a ouro, que outra cou-

nicava cíias couías, fenaõ ao Con» ia , ôc no meyo deíic fogo vio cia •

feíTorjôc aâlguabpcífoasdclerras, ramcntc a Mana Bernardes , naõ

& virtude, para que a encaminhai- fabcndo ainda que era falccida,por

ícm, & lhe dcíTcm a entender íe ha- fe naô ter ícyto íinal : mas, como a

via cm fuás coufas alguma illufaõ viíaó dcíapparcccíícji & tangcffe o
ou engano do inimigo, porque a fino,cahiooRcíigioíonoquefora,

defconfiança de merecimctos pro* & acabou de entender alguas cou •

prios lhe fazia temer tudo.Acabou fasmais, que a íanta Ccnverfa lhe

em o Senhor cõ a fantidade, com q devia declarar , & elle naô quiz di»

vivera,& de crer he que, ícndo taõ zer a nint^uem. Adoeceo o Con»
íua mimofa cm vida ,o não dcyxa • íeííor ,& dahi a poucos dias deu o
ria de fer depois da morte. efpirito a feu Crcador , dizendo

Florcceo nefta caía huma íanta que nunca íua alma íentira mais

Converfa chamada Maria Bernar- coníolaçao, que quando vira a Ma-
dcs, que foy hum raro exemplo de ria Bernardes naqucllc breve Pur.

virtudes , porque na pacienc.a era gatorio.Algus annos depois,abrin •

retrato de Job, na humildade taõ do-íe a íeplutura da (anta Converfa,

profunda , que nunca julgou de íi (ahio delia tanto chcyro , que esn

prcftar para bem algum j na Cari- todo o Moíicyro íe fentia, &a
dade aÔervoradiffima , Ôc cm tudo quem tomava aigumde fcus olTos

o mais verdadeyra filha de feu , & nas mãos , parecia ter comfigo to-

noffo Padre Saõ Bernardo : a qual das as agnas de mifturaS;,& licores

chegando a ponto de morte de \\\x2í fuaviííimos do mundo, dando nef*

comprida enfermidade que teve

,

ta maravilha finaes da gloria de íua

foy vifitada com grandes vifocns^ alma. Outras muy tas Religiofas

& mimos do Ceo , mediante os houve neíie Convento , que dey.

quaespaíTouaquellatrabalhoíaho» xàraó de íi admirável exemplo,&
ra com hum dcícacço, & quicta« quaíi certeza de íua gloria j das

çâo extraordinária, moítrandono quacs abreviey citas poucas para

roílo,& bocca riíonha q onde os edificação dos Leytorcs , & con»

outros íentem dores^comcçava ella folaçáo das Religiofas defta cafa

,

as vcfpcras do contcntamêto cter- a quem o bcnhor coíiuma favorc-

no. NoinftaniequcaíantaCõvcr" cer com taõ particulares mimos,
ia cfpirou,quc foy hQa madrugada, para as aílervcrar em feu amor ,&
naõ têdo ainda feyto final por dia, ÍhesalleviarojugodaReligiaô,quc
entrou na Igreja do Moftcyro hum deve parecer muy fuavc a quem
Religíofo chamado Frcy Manoel efpcra taõ glorioíos premioS»
da Morcyra p que fervia de Con»

LIVRO
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CAPITULO I.

Da fundação do Mofieyro de Santa

Manados Tamaraes^ que he dafi*

liação de Alcobaça , tocao-fe ai»

guas antiguidades notáveis»

M tempo dclRey Dom
AíFonío Henriques o
Primeyro de Portugal

houve em fua Corte hCi

Cavalheyro mancebo muy (inalado

nas armas , & de que no Paço fe fa-

zia muy ta c6ta ) chamado Gonçalo

Hermigucs, por íobrcnomc Traga

Mouro , o qual appellido fe lhe deu

pelo animo , & valor, com que nas

batalhas , & recontros de guerra

desbaratava os inimigos , & fc lan-

çava fem temor pelo meyo de íeus

cfquadrocns j & porque no tempo

da paz, vendo algum Mouro, que

vicíTe tratar negócios à Corte fo-

brcícguro,de talmodo fc lhe alvo-

raçava o fanguc , & o fenhoreava a

cólera, Ôcdcfejo de o matar, que

com grande trabalho acabava com-

ÍTgo deyxar de o fazer, & aconte»

cia muytas vezes perder de todo a

cor do rofto , & ter accidentes de

braveza. O qual ódio herdado de

íeu payHermigio Gcçalves o Lu-

tador , que os Mouros matàraô nt

batalha do campo de Ourique, fa-

zendo obras dignas defeu valor,o

conílrangia a trazer íemprc a lan-

ça em punho. E quando cm compa-
nhia dcIRcy Dom AíFonfo naõ ti-

nha occafiaó para entrar em terra

de Mouros,ajuntava alguns Cava-
Iheyros mancebos amigos de ga-

nhar honra,có os quaes lhes corria

os campos,& tirava dellcs grandes

cavalgadas , fem haver perigo,ncm

trabalho que ofizcíTe dcíiOirhum
momento de feu exercício , pelo

qual , & por fcr de alegre convcrfa-

çáo, & gentil pelloa , era muy que-

rido na Corteja ílim dei Rey, ccmo
das Damas da Rainha Dona Ma-
falda , entre as quaes craó muy ce-

lebradas fuás cavallarias, & muy
feílcjado pelos di tos,&motcs, que
fazia , ainda que lhe louvavaó mais

os efcritos, que a pratica , por fcr

gago, & muy embaraçado da lín-

gua. EftandoclReyDom AíFonfo
em Coimbra tratando coufas to-

cantes ao bem, & quietação de fcu

Rcyno, que pelas continuas guer-

ras andava pouco reformado em
matérias de juftiça,cratou Gonçalo
Hermigucs com al^us Cavalhey-
ros amigos feus de fazerem huma
entrada em terra de Mouros , &
correrem a villa de Alcaccre do
Sal ,

que por eílar muy to dentro em
Ooo ij terra
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terra de inimigos , naõ temia íer tas , & gritando por Santiag*^, de«

acometida fe naó por exercito for- raó nos Mouros deCarmados , ôc

raado. Guardou-fc eíla determina- vertidos de fcfta , & os barcos do

ça5 em fcgrcdo,por naô vir à noii» rio remando cõ toda a fúria para os

cia dos Mouros , até a entrada do contrarios^puzeraô tudo cm gran-

mez de Junho, cm q fe foraõ a Lis. de confufaô,fem haver Mouro que

boa poucos , & poucos per cami- tivcíTe acordo para reparar taófu-

nhos divcrfos, para aílim encubri» bita defgraça, & feogoítodema.

rem mais o cafo, 5c aos dezanove tar, & cativar naôoccupàra oen-

do próprio mez ;, tomando alguas rendimento dos nofíbs , íem du vi-

barcas , fe merèraõ ametadc pelo da puderaó ganhar a Villa , & ficar

rio^&aoOtrafepâíTou aoCafJello íenhorcs delia, fcm depois cuftar

de Almada, levando todos conccr- tanto trabalho, como na verdade

tado de acometerem os Mouros na cuíiouimas o in;peto,& a coicra do
madrugada de S.Joâó Baptiíla^híis Capitão Catho!Íco,& a muy ta gen-

por mar, outros por terra de mo. te que achouj em que empregar fua

dcque fe achaííem todos juntos na eípada j naõ dcraõ lugar a taò boa

cmprcía. Favoreceu-os aventura coníidcraça5,antef metido entre a

por chegarem vefpera deS.Joaóà canalha barbara j& vendo muy tos

noy te, hun^ pelo rio 5 & outros por Cavalheyros Mouros, que com as

terra à vifta da Villa , onde os marlotas nos braços, ôíosalfan-

Mouros deícuydadosde femelhã. jes nas mãos trabalhavaô pordc-
te rebate, andavaó occupados nas fender as Mouras, & venderas
feftas,& jogos,quecoftumaô fazer vidas caras , fcytohuma fera nao
cm taldia,&na madurgada dofc- concedia vida a ninguém, nem dif-

guiate antes de romper a manhãa, tinguia íua efpada o velho do mo«
tendo o campo (a fcu parecer) fe- ço, nem a dama illuílre da Moura
guro,& o rio dcfoccupado de velas de bayxa forte , de cujo fangue fe

contrarias, abrindo as portas da faziaò lagos ao longo da praya,ôç

Villafefahiràó ao campo Mouros, nas mais partes onde pclejavaò

& Mouras, & outros metidos cm os Catholicos, aquém a ventura

bateis fe alargarão pelo rio,cantan« nefta occafiaõ foy muy favorável

,

do mil romáccs, & trovas ao Mou* porque aflim os que entrarão pelo

nfco , & fazendo grandes algaza- rio,como os que andavaõ em terra,

ras, & as Mouras nobres efpalha- a cabàraô [em pouco tempo de ren-

das huas pelas hortas com capellas der os contrários , 6: por evitar o
de flores nas cabeças, outras ao embaraço, q podiaôtercaminhâ*
longo da praya com ramos verdes do por terra com os defpojos , &
nas mãos, a companhadas de Mou- cativos,cs metèraõ nas barcas,dã«

rcs illuílresjhiaó gozando das mu- do ordem que íe fizeífcm à vela, &
íicas dos barcos , & da frefcura da naó dcfcançaíTem atè fe meter pelo

manháa , aguardando que efclare- Tejo dentro , & fcgurar a preza de
ccíTc mais o dia para verem huma algúas fuítas de Mouros, que cor»

gentil cfcaramuça de cavallo, que riaô aqucUes mares de ordinário
5

le havia de fazer ; & quando fe da- & andando neíta cccupação de em-
vac por mais ícguros, &: o contcn- barcar os cativos , âconteceo ver

tamento andava mais cnn fcu pon. Gonçalo Hermigucs entre outras

to> fâhio Gonçalo Hermigues da Mouras cativas húa, cuja eítranha

cnboícadi, & poíios osfcus cm fermofura pode no meyo de tanta

concerto , mãdcu tocar as trombe, confuf^ó p ôc ruido de armas mo-
vcrihe
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verlhc o coração a fe compadecer nos aíTás lamentável aquellc dia ,

das lagrimas, que lhe via fahirdos porque nelle pcrdèraó entre mor-
olhos j& como ncíic mcyo tempo ta,& cativa a ílor, & nobreza de
acodiílc da villa muyta gente de fuavilla,& aífim as dcyxarcmos
cavallo , aílim dos que efcapàraó cm feu pranto porfcguirmos o va-

fugindojcomodosqucnãofahiraó Icrofo Capicaó Gonçalo Hcrmi-
íóra , & começaíTcm a jugar as lan- gues^que alegre da vitoria,cm que
çaJas com os noíTos, o Capitão matara tantos, & muyto mais de
deu prcfla a fe recolherem os dcf- cobrar a Moura , hia com cl!a íuf-

pojos nas barcas para íc alargarem tentada no braço cfqucrdo, ampa-
dc terra , & vendo que fe naõ po • rando-a có a adarga,& com a lança

dia recolher tudo fem perigo , dey - na díreyta , rebatendo algúas arrei

xando alguns cativos na praya , metidas, que os inimigos vinhaõ

mandou levar ancora, & feguirína fazendo na retaguarda , aiè que
derrota , po? na5 perderem muy- defconfíados de cobrarem o perdi»

tas peííoas a troco das poucas, que do^ dcyxàraõ caminhar os noilos a

íicavaô em terra , entre as quaes fi« feu (alvo até Almada , que entaõ

cou a Moura fermofa^que o Capi- era húa povoação muyro pequena,

raô trazia de olho , & quando os onde cftiveraô aguardado atè chc-

quiz pòr nella, vio que hum Mou- garcm as barcas pelo Tejo afima ,

rode cavallo a tomava para fe re- nas quaes fe foraõ até Santarém,

colher com ella, & a pòr em íalvo

:

ondeeftava elRey Dom Affonfo, a

ptlo que largando tudo o mais , & quem foy muy alegre a nova de taõ

pondo as pernas ao ginete, felan- bom (ucceíTo. E vindo a repartir

çou atrás do Mouro cô tanta velo- os defpojos , efcolheo Gonçalo
cidade como hum rayo^ fem bafta- Hermigucs para íi a Moura, que
rcm aodeter muy tos que lhe íahiaò ganhara por fua lança fem querer

ao encontro j & dado que com a ncnhúa outra coufa , com a qual

lança dearrcmcço lhe pudera fazer acabou em breve tempo que , re-

dano,deyxoudclheatirar,porna5 nunciada a ley dcMafoma^fecon-
cíFcndera Moura,quc levava com verteíTc á de JcfuChrifto para fc

íigo : pelo que apertou tanto o ca • poder cafar com cila , & no baptií*

vallo , q houve de chegar ao Mou • mo mudou o nome de Fátima em
ro , a quem ferio de hua cruel lan- Oriana Hermigues , como lhe cha«

çadá , & cobrou a Moura , com a ma a memoria, de que vou tirando

qual fe tornou à efcaramuça , & toda cfta hiííoria. Taõ eftranho

vendo que os feus andavaô muy foy o amor, que ambos fe tiveraõ,

embaraçados nclla , temcrofo de q por maravilha fe fallava nelle cm
fobrevir mayor numero de Mou Portugal,&omoftra5bcm alguns

ros, & lhe tomarem os paííos, fez vcríos,quelhe fazia, de queporey
tocar a retirar, & com gentil or- alguns,quc tem lugar em qualquer

dcm íe foraõ dcfpedindo dos ini- obra,por íc vcic nelles os mais an-

mi^os, a quem foy por muy tos an- tigos termos da linguaPortugucfa,

Tinherabos jmmtinherabos,

^al a tal cà monta

!

Tmheradefmei nom tinheradefmej

De U vmberades^ de câfilharadesy

Cd amabia tudo emfoma.

Ooo iij Per



'
fermilgojvostnbelhando,

O^, oyy bos íombrego

yllgorem fé cada folgança

Afme'^ eu : perque do terrenho

Nomahi tal -perchego y

Ouroana , Ouroana , oj tem per certo

Çlue inha bida do biber

" r Sc alvídrou per teu alvidro, ferque em cabo

O que cu ei de la chebonefem referta ,

Aias naô haperque fe ver.

Conieftasinvençocnsdevcrío,& fcmprc fora muy aíFcycoado , &
outras fcmelhantes j que dcyxo de aíFiin coutou as cerras do Moíicy»

referir > por baílarc citas para meu roj& lhe fez outros muytos favo»

intento» íolennizava GõçaioHer^ res dignos dcfcu picdoío animo,

migues os amores da íua querida ÔcCacholicozclo. Começou*íe ef«

Oriana> quando aventura lhe rou* ta fundação cm vinte & rres de
bou de entre as mãos eftc dcfcan* julho do anno de Chriílo de mil

ço, porque de huma enfermidade & cento & fctenta & hum , & foy

chegou ao fim de feus dias , ôc deu dedicada a Igreja em honra da Vir

«

fcuefpiritoaoScnhorcommoítras gcm Maria Senhora noíTa , onde
de grande Catholica , deyxando o Gonçalo Hcrmigues acabou fantar

mando tal com fua aufcncia , que mente ,& outros muytos Rcligio»

não foy pouco fuítcntarfc na vida, fos
, q alU vivcraò até noíTos tem-

oudcyxardcpcrderojuizo, fegú pos, em que a renda, por ler pouca
do a exorbitância do tentimento* para fuílcncar Convento , íc annc-

E fcm mais querer goftos da terra, xou aoColIcgio de S. Bernardode
íc foy ao Convento de Alcobaça

,

Coimbra, dcyxaíídoallihum Rcli-

or.dc renunciando o mundo , Ôc giofo para comprir com as obriga*
pompas dclle, tomou habito de çocns ordinárias ;& hoje pcrmane-
Religiofo com determinação de ce o próprio Mofteyro, & Igreja

nunca mais íahir fora do clauftro. antiga com o titulo de Santa Mana
Ecomoaotempodaprofifíaôdcíic dos Tamaraes,onde cõcorrcmuy*
alguns bens patrimoniaes ao Moí ta gente em romaria , éc faz o Se-

teyro , entre ellcs foy certa herda- nhor muytos milagres cm peíToas

de , pouco diftante da villa de Ou» doentes de varias enfermidades.

rem, na qual, porfer lugar íoiita-

rio, &3CCÓmodado para íe fundar ~
. « -

húMOíkyrodekehgioíos.man» CAPITULQjU*
dou o Abbadc de Alcobaça âapro-^ ,. j

"

ptfio Frey Gonçalo Hcrmigues cú Dâ nãcimenio de Santo Jhomàs Àt
outros cinco Religiofos a fundar Cantmrtã cm a relação defetis
alli moradas para íí , & Côir CÇáf

,

pfú^eríitorcs ,0- como refpUnde"
hum mododc Convento, ao qual ceo' emvirTudt no princípio de
ajudou clRcy Dom Affonío cont funt idúdt,
grcffas címolas,aíIim por devoção . .-t

própria , como por reípeyto de ÍT Ouve naínfigneCidsde de H«bcti,

frey Gonçalo Hçrjuigucs; a quem rTLondrcS, cabeça do Reyno **"J"^

- í^ v ^^'
- de
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joann. de Inglaterra, humCavalhcyIO HO dcChrifto,&. baptizando-a a rc«

ibidTGui- biliífimo na geração,& muy zdofo cebcíTc por mulher , prefuppondo
ihchn. da honra , & culto, Divino > cha- que,lc cllc lhe conccdcííe eíh pcti»

Sdcm^ mado Gilberto Belrct , o qual inci- çâo, daria ordem como fc puzeíTc

tado de fua natural piedade, & de. cm falvo ,& a IcvaíTe comíígo para

fejoío de alcançar neíla vida mcre- Londres. Achou em fim a occaíiaô,

cimentos para gozar da eterna, de- que deíej ava,& deícobrindo-lhc o
terminou em companhia de alguns animo y 6c defcjo que tinha de fec

mancebos nobres , & amigos ícus Catholica , o períuadia que a recc*

vifitar a Terra Santa, & ver cem bcííe por mulher. Temeu-fe Gil-

feus próprios olhos os lugarcs,on. berto de algum engano,& có muy-
de o Salvador do mundo obrou ta prudência difFeria a repofta>fur«

noíTa redempção. Tomou de fua tandoocorpoatodas as occaíiões

fam il ia hum íó criado por nome Ri* de fallar com aMoura^ôc neí^e

cardo, que o fervionodifcuríodc mcyo tempo bufcava modo, com
fua peregrinação. Chegados cm que fugir das prifocns elle, & feus

paza Jeruíalem , & viíitando com companheiros , & o puzeraõ to-

grande fervor o Templo fagrado

,

dos por obra húa noyte de grande

& todas as mais partes de devoção, tempeí^ade,na qual rotas as cadcas

quando jà fe tornavaõ para luas caminharão tanto , que antes de
terras, foraõ aíTaltados dos Mou* amanhecer entrarão em terra de
ros taô de repente , que fem terem Chriftáos , aonde fe embarcarão

tempo para fe por em falvo, (icàraõ para Inglaterra , havendo anno ôc

todos cativos em poder de hum mcyo que tinhaõ padecido duro
Mouro fenhor de muytas terras ,

cativeyroem podcrdo Aroiraldo,

chamado Amiraldo , o qual os ti- a quem a nova de íua fugida íoy

nhade noyte em priíaõ , & de dia muy dura de fofrer , & fobrc os
com bragas nos pés lhes dava licé- cobrar fez mil diligencias , que
ça para andarem trabalhando pela lhe fahiraô em vaõ : mas nada chc*

Cidade , & ganharem o neccifario gava ao fentimento da filha , qur
para ícu fuftento. Achou Gilber- vendo-fe fruítrada de fuás efpe-

to mais graça que todos os ou- ranças , 5c naô podendo lançar de
tros cativos na preícnça de feu íe> fi o amor que tinha a Gilberco,faU

nhor,& o chamava muyras vezes tou pouco para perder a vida : &
àfuamcfa,&praticavacomclleem levada de íua payxaõ determinou

couías de Inglaterra , & na varie, cômetter hum cafo rcíoluto , & de
dade de ritos , 5c ccílumes , que animo vencido, qual foy fahirfe de
tinha vido no difcurío da jornada: cafa do pay, & embarcando-íe cm
& com tanta graça dava reUção de húa nao, que hia para Inglaterra

,

tudo , que o fenhor o amava mais bufcar aquelle que a obrigava a taô

cadahora, âf porfeu reípeytotra* rara empreza. Guiou-a Deos de
tava bem os outros cativos ífus modo, que chegou a falvamento

companheyros. Tinha Amiraldo àquellatamofallha,ondea deyxà-

húa filha donzclladefermofura^ôc raõ feus companheyros , que lhe

entendimento eftranho , a qual fc cntendiaõ a língua , & ella fem fa-

aíFeyçoou tanto da graça, 6c gentil bcr outra coufa mais que o nome
difpoíiçáo de Gilberto , que nada de Londres , hia perguntando por

defejava mais que huaoccafía6)Cm acenos o caminho da Cidade ; (k.

que praticar com clle devagar , de quando jà chegou a cila , andava

lhe pedir que a mformaíTc na Ley pelas ruas olhando com grande

atienção
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attenção para os roftos de todos

,

ordem quanto lhe fucccdéra com a

por ver íc no meyo dcllcs acharia Moura , pcdindolhes que emcon-
quem defejava. fcL como o tfajo cfi ícicncia lhe aconíclhaíTcm o q con.

tranho>& alingua naóentciidida vinha, porque cm nada determina-

a fízcíTcm notável entre a gente da va fahir do que aih íe detcrminaííc.

i:erra>a começarão a ícguir muytos Foy o Bifpo Ciccítrcnfe o pnmey*
-^fKOços , imaginando fcr falta de ro cm falíar, &quaíicomeípirito

juízo ^ & fe lhe comcçavaô a àç.í* proíctico ihc diííe que a tomaíTc

mandar cm alguns màos tratame. por mulher, pois Deos guiava fuás

tos próprios a femclhantcs con. coufas em tal fcrma, porque dcllcs

curfos;& como entre agente que nafccriahú filho, quedéíFeluítrc,

paíTiva, & chegava a ver a occafiaó naô fó ao Reyno de inglaterra.mas

daquella novidade, accrtàirc avir a toda a Igreja Militante. Todos
Ricardo criado , & companheyro os mais Biípos approvàraõ feu vo.

de Gilberto em fua peregrinação, to , concluindo que ^ querendo-fc

&conhcccíre fcr aquella a Moura fazer Chriílâa^convmha celebrar

filha de Amiraldo, o foy dizer a Matrimonio com cila. Tornado
ícufenhor^ taô cípantado do que Gilocrtoafuacafadeu ordem para

vira , como clie fícòu incrédulo na que a Moura foíTc bem iníi^rnida

certeza do que ouvia j& dando lo- na Fê,& depois foy baptizada com
gonacaufa de fua vinda , mandou grade folennidadc,achando fe ncí*

a Ricardo que a IcvaíTe a caía de hua fc adto fcis BifpGS vcítidos de Pon-

viuva nobre fua vizinha, & lhe tifical,& grande numero de fenho-

pediíle que por alguns dias a tivef» res , que aOim por Gilberto, como
fecomfigo em lugar de filha _, até íc por íabcrcm da nobreza da Moura
deliberar no que havia de fazer em fcquizeraò achar prefentcs. Aca*
caio taó extraordinário. Comprio badooS^cramêtodoBaptifmo^cm
Ricardo o que fe lhe mandara, Sc que lhe foy polio o nome de Ma*
quando ella o vio, ( fem fcr em íua thilde > fe celebrou logo o do Ma •

maõ outra coufa )cahiO com hum trimonio , com que dcícançou a

grande accidentc , que a teve como peregrinação de hum, & ccíTáraõ

morta, no fim do qual fi levou K\^ osi.icoavcnicntes do outro, & o
cardo a cáfa daquella renhora,onde Senhor os alegrou com a cfpcrança

cílcvc tratada com muyta honra de terem fucceíraó,& fruto de bch-

por alguns dias, nos quaes Gilber- çâo;, porque alguns dias depois fe

totraroucomligomefmooquelhe íentioMathilde prenhe de hum fi*

convinha fazer cm tal caio, obri- iho, & como hua noytc vific cm
gando-oporhâa parte o amor, ^ íouhos que as aguas do rio Tha»
fineza, que a Moura moítràra \ & mcnfe, que vay por Inglaterra,- fe

detendo-o por outra o credito, & lhe vmhaó a meter no ventre, ficou

opinião do mundo , que Ihc naô te • iníiifli ma,crendo que fignificavaã

ífia abem, fendo taô nobrs, caiar c6 grandes tnbulaçoens, que cila , &
hua moça, que viraô cm tórma taô o iilho que trazia,havíaó de paííar;

pouco honrofa ; mas prevalecendo mas como dèífc conta da vilaõ a ftú

ncllca confciéncia, & lembrando* homem douto ,ellc a aquictou,dí'

íccomo eflavaoBiípo dr Londres zcndo que o filho,que trazia, go»

conroutrosmuytos celebrando hu vcrnaria muy tos povos cntcndi-

Synòdo naquella Cidade, fc foy à dos pcUs aguas , & outrolheaffir-

Jgrcjadc S.PaulOjOndccíiavaô jú» mouque feria omcnino illuítrado

i&s^ & diante de todos contou por com enchentes de graça Divina

,

Oíi,-; i.M ' como
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como emcíFeytoíc vionodifcurfo contentamento, & novo goí^c d

3

de íua vida. Pouco depois lhe pa- filho , para que Gilberto fc defcuy-
reciavcríc na Cidade de Cantua- daíTedos goíios da alma, porque
ria , & querendo entrar na Igreja a lembrando-íe dos lufares (agrados

fazer oração, lhe inchava o ventre deJerufaIem,ondeoFilhodcDcos
tanto, que por nenhúa das portas obrou noíTo remédio , defcjava

cabia,de que ficou trií!efobremo« fummamente de os tornar a vj fi-

do , por fcr a vifaô m.uy pouco fa- tar. E como eflc defejo o troiíXelfc

voravel, ícgundo a primeyra viíta. triíle , M athilde o importunou de
Mas em fatisfação deíhvio pou» modo, que lho vcyo a defcubrir
cos dias antes do parto outra vifaõ com temor que lho cfíranhaíle:

mais alegre,porqucÍhe parecia dcf- mas foy tanto ao contrario, que
cerem do Ceo doze cftrcllas de ella lho louvou ,& incitou a com»
ícrmofura cftranha, as quaes lhe prir,queredo mais o commodo da
cahiaõ no regaço , dando a enten» alma de feu mando, que a pretéfaõ,

der o rcfplandor, com que havia de & goíto próprio. Partio-íeGilber-

alumiar omundo aquclle filho,quc to para Jcruíalem , deyxando feu

tinha no ventre. Pouco depois de companheyro Ricardo cõ Mathil-

o menino fer nacido com grande de, porque fóelle lhe entendia bem
gofto dos pays ,& de lhe fer pofto a língua , & no difcurfo de três

o nome Thomàs, vio a mãy outro annos que la andou, viveo ella com
fonho notável : porque lhe parecia huma honeftidade , & recolhi men-
ver o menino rú, & defcuberto, & to cítranho, criando feu filho no
como perguntaíTe à ama porque o temor de Deos, com o qual paíTava

naõ cubria ^ ella lhe refpondia que as faudadcs, que tinha do pay , até

cuberto eftava com o cobertor de que Deos foy fervido de lho tra-

grã vermelha : a may agaítada do zer cmpazafeusolhos Crefcia o
que ouvia,parecialhe que fe Icvan- menino cada dia em idade, & muy-
tava da cama a cubrir o meninoj& to mais cm graça ,& fermofura na-

quercndo cila com outras mulhc- tural ,& via-fc nelle hum engenho
res eíicnder o cobertor vermelho maravilhofojôi fácil cm aprender o
paraodobrarem melhor, parecia- quefclheeníinava com tanta fua-

lhe que naó cabia na cafa.& íaindo. vidade,& brandura na pratica, que

fe todas à fala para ocítenderem, attrahia a fi as peíToas, com que
parecia naô caber nella, nem na rua, praticava. Eraó íuas coufas taô no-

ôc praças da Cidade , & Icvando-o taveis , que logo promcttiaó o que
a hum grande campo, como nem vieraô a fer pelo difcurfo do tem-

alli coubcíTc, ouviraó huma voz po,&moftrouoScnhornaquelles

do Cco,que lhes dizia fer trabalho poucos annos quanto havia de fú-

Vaó querer que o cobertor fe ac» dar nelle cm mayor idade; porque

commodaííe àquelles lugares, ha- cftando S. Thomàs rauyto doeiite

vendo de fer taô grande,quc naõ o de febres , lhe apparecco huma Sc-

comprehenderia toda Inglaterra, nhora alta de corpo veílida de brã»

Acíía voz acordou Mathildc , & co, & acompanhada de refplandor

pofto q cuydou muy to no fonho, ccleflial,&oconfolou,promettcn-

naó pode entender feu fentido, do-lhe que fararig logo daquelle

nem fe entendeo atè que o fangue mal , & dando-lhe duas chaves de

do Santo Martyr, & a fama de feu ourOídiíTe q as tomaíTe em final das

irartyrioíceftendco por todos os que amda havia de ter para abrir,

Rcynos do mundo. Naõ baftouo ôc cerrar as portas doCco. Ourra
vez
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vez o foy Gilberto fcu pay viíitar nha, que eftava moendo , & embo-

ao Moftcyro de Mcrtonia, onde o cando pelo canal de fua roda , onde

pufcra para aprender bons-coftu. na6 pudera efcaparcom vida, aro»

mes, & diante dcFrcy Roberto da cfteve queda milagrofamente.

Prior do Convento fe pos o pay & o Santo muy quebrantado foy

diante do filho, & lhe tez grande íalvo daquelle perigo ,conhcccn-

reverencia, & como o Prior lho cf» do o beneficio recebido da mão do
iranhaíTe, Gilberto lhe diíTe que Senhor Dcosj & daquelle dia em
venerava nclle os fegredos, que diante fe começou a retirar de
Deos lhe tinha moftrado , a que fe occupaçôcs de mancebo , & entre»

devia aquella , & outra mayor ve- garíe a Deos , & a negócios com«
neraçaô. Eftudou SatoThomàs as petentcs ao cargo que tinha, nos
artes liberacs,em que foy mediana- quacs guardava tanta inteyreza,&
mente inftruido , ajudando-o cm verdade, que nunca em fua bocca
todas cilas feu bom engenho mais, fe achou coufa

j que cm fombra à

que o muyto tempo de cftudo,& contrariaíTc, & no decidir das cau-

fcmpre tinha em coítumc enco* fas era taõ hábil , £c de taõ profun*

mcndar fe à Virgem Maria Senho- do engenho , que admirava a todos
ranoíTa^de quem por períuafaõ de os grades Letrados dclnghterra:

fua máy fora fempre devoto, a qual roas como nas cúrias fecuiarcs ha-

ncftc tempo faleceo da vida pre- via alguma licença,& pouco deco.

fcntc chea de grandes virtudes , rono trato daspcíToas Ecdcfiaíii-

deyxãdo a Sáto Thomàs cm com- cas , & das Igrejas, Sanro Thomàs
panhia do pay ,jà em idade de vinte determinou deyxar aquella vida,ôc

&dousannos. Falecida Mathilde, acoftarfc ao ferviço do Arccbifpo
fe foy o Santo eftudar Cânones,& de Cantuaria , que era Primaz , ôç

Theologia a Paris, donde vcyo cha- grande Senhor no Rcyno de Ingla-

mado para o Confiíiorio da Cidade terra , & como o venerável Thco»
de Londres, no qual fe fczir;uy baldo,qucenta5 tinha eík cargo,

corrente na expedição dos negoci. foubcíTc quanto lhe importava o
os da Republica. E quando cftes fcrviçodchumapeírja de tantas cf-

lhe davaõ lugar , íahia à caça de perarças, oadmittio àfuaprivan-

volateria, & a outros dcfeníados ça, & lhe encomendava os ncgoci.

honeftos com hum Fidalgo gran- os de mayor confidcraçaó , pela cx.

de amigo feu, ou com Gilberto feu pediçaó dos quaes o Santo foy a!«

pay , que inda era vivo. E como gumas vezes a Roma, onde fempre
Deos o queria para fí , permiitio negociou com muyta felici -adc &
que andando àcnçajunto de hum vendo que lhe importava fabcrDi-
rio,fe levantou huma adem, a que reytocivil,de licença doArccbirpo
foltou hú gaviaô de muyta cftima, eftudou algu tempo em Bolonha,

& como a adem fe abateflc outra & depois em Anthefiodoro, donde
vez no rio, & ogaviaõatràsdcUa, vcyocõfuramado cmfabedoria,&
cílcvc tm perigo de fe perder , & taõ expediente em matérias de go-
Santo Thomàs temendo perder verno,qucTheobaldoofez Arce.
aquella peça , fe lâ^ou inconfidera- diago da Sé de Cantuaria , & lhe

dan.c:tcnorio,ondeaforçadaagua meteo nas mãos o mayor pefo do
o arrebatou , Icvando-o oraabay. governo Fcclefiaftico, que ellead-

xo, ora acima, ícm haver quem o miniíirava em companhia de Ru-
pudclTc foccorrer, & o q peyor era, gcno de Ncuftna , Joaô de Can-
gue a corrente o levou a huma aze- tuaria , & Thpmàs de Lcndonia

Íntimos
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Íntimos amigos ícus , & privados cular , porque em fua caía todo o
do Arcebifpo , pcfíbas de grande íerviço era muy rico, & atê as ef«

virtude, & letras , a quem o Sanro tribeyras , èc freyos dos cavalíos
moftrou fcmprc grandes finezas eraò de prata,& fcus criados anda.
de amifad e. vaó cuftofamente veílidos. Preza •

va-fc^ & era grande cortefaõ, &
ninguém o igualava em ditos ga*

CAPITULO III. lantes,& motes avifados. Era muy
brando na convcrfaçaô ,& facil cm

Como Santo Thomàs foyfeytograÕ ouvir ,& deípachar as partes , que
Cancellariõ delRey de Inglaterra, tinhaó negócios j com o que fe fez
&doModo de fua vidanejla dtg' muy accyto à gente popular, &
nidade ate fer elejto Arcebifpo de naô havia quem lhe naõ rogaíTe mil
Caníuaria. bens,& folgalTe com fua privança.

Vivia nomcyodeíles fauftos com
NEÍle eftado fc achavaõ as tanta limpeza , & caílidade, que fc

coufas de Santo Thomàs fallava na Corte por grande mara-
quando por morte d'ElRey Ef. vilha em fua continência, & houve
icvaõ fuccedeono Reyno de In- peflbas^que duvidado delia quizc-
glarerra Henrique Duque de Gaf- *'aõ fazer experiência deíla verda.
cunha , & Normandia, aquém o de,&atèoproprioReydefejouint
Santo Arcebifpo Theobaldo deu tcyrarfc delia por algumas vezes,
por Cancellariõ o fcu Arcediago & achou fer ainda mais do que a fa-

Thomàs, para quepoftonaquclia ni^ dizia» Divulgou-fe mais eíla

fobcrana dignidade Cque no Reyno verdade, porque, indo o Cancella.

de Inglaterra he a mayor,que ha cm ^io algumas vezes a huma aldeã

coufas de juftiça,&deípachoj de- chamada Stafordia , onde eítava

fendeílc a liberdade Eccleíiaíiica, huma moça fermofa , & de boa ge-

& dcfviaíTe ao novo Rcy de alguns raçaõ, com quem íe dizia ter cIRcy

perverrosConíclhcyros.quccraba- paífatcmpo, &mandaRdo-Ihe cila

Ihavaó pelo inclinar cótra o Clero, alguns prefêntes , o hofpcde ima-

& pcíToas íiccleíiafticas. Vendo-fc ginou que eraó aquellas vifítas

SantoThomàsnaqucUa dignidade, para maofim, & tomando huma
de tal modo íc conformou com a veia na mão, fe foy de noyte àca-

vonrade,& mclinaçaôdelRcy,quc mcra*onde o Cancellariõ dormia,
veyo a alcãçar naô fô muy ta priva» & naõ o achando na cama, aíícn»

ça y mas huma intima amifade , & tou comíigo fer verdadeyra fua íuf-

quafí igual familiaridade,ainda que pcy ta, crendoque era ido a cafa da-

ueítaíc havia o Santo de modo,que qucIlamuihcr,com quem fc com»
nem cm publico,nem em particular municava,&querendo-fc fahirdo

perdia o decoro devido a clRcy , apoícnto , ViO o Sáto lançado dian

.

pcíio que cl le cm jogos , & outros te do leyto, cncoftada a cabeça em
paífâiépos naõ quizcíTe fer refpcy- hfia cadeyra , & com as mãos em
tado, Deyxou otrajodc Arccdia- cruz,como adormecera depois de
go,& tomou o de graó Cancellariõ muyta oração , & corifufo de ranta

para feccnformarcom ocftylo da virtude fe íahio o hofpede deíen-

Cortc,& aflíím andava muy acom- ganadodefuamáfufpeyta , & foy

panhado, porque fe tratava com o conhecida a pcrfeyção do Santo,

fauílo competente à fuadignida* Era Santo Thomàs muy juílo cm
de, naõ fó cm publico^mas emparei- julgar^òc taõ livre na determinação

das



yio LlV%0 SEXTO
das caufas , que aíTim julgava ccn- Rey íc faziaó fcus vaflrallos,& quc«

traclRey,( quando naòtisihaõ ra- riao viver dcbayxo de fua proccc»

Zâó em tuas prctcnío?.ns ) como çáo , íabeà^do que por cíh via ci-

contra<jualqucr pcíToa particu.ar, nhaó as mercês mais ícguras, que

&muytas vezes ícagaftava,vcndo por outra ncnhúa. Demodoqucfc

que por guardar jultiça perdia ai- podia com verdade dizer dclR-cy

guns amigos. Fczcoii»elRcyquc qucnaõ vivia fenaõ pelo norte do
mandaíTcrcpayrar os pa^^os Kcaes íeu Cancellario , & dellc que nc-

de Londres , q eíiavaó muy damni- nhum cuydado tinha mayor qac

ficados do tempo , Òc fendo clic o de dcícançar a eIRey. E no mcyo
íolicitador deita obra, a fez acabar deíla pnvar,ça tinha ranta lembri-

deíde a Paícoa até o Eipinto San- ça de fua alma , que lhe naõ paíLt

a

to , porque andava nella canta gcn- occaíiaó de ouvir MiíTa , & faict

te, & fazia tal ruido , que fc húa obra boa , nem dcyxava íeu corpo

peíToanáo chegava muy to ao perto icm caíligo, & diciplina cruei quã-

da outra, não era poflivcl encen • do o íencja rebelde ao efpirko »«u
deríc o que fallavaõ. Tinha Santo tes as tomava tao afpcraSjq muycas

Thomàs ícmpre convidados à fua vezes lhe corrii o íangue pelas oo|«

niefa,cntreosquaescramuytasve- tas em abundância. Succcdconcálc

zcs elRcy, que hora hia inopinada- tempo paíTar clRey de inglatcrra

mente a caia do Cancellario ^ & íc a França com maõ armada para ga*

ícntava à fua mcfaj& comia do que nhar a Cidade de Tolofa , que era

«chava , hora lhe mandava recado de fcu património , & indo cm íca

que queria fer íeu hofpede , para íoccorro elKcy de Elcocia , ôi ca-

lhe ter preparado tudo j 6c aílim o tros muytos Principcs naturacs^
viíitava , à fallava comcileem pu. cftraagcyros , foy cambem Santo

blicOi& fccretamentejcomofc fo; Thomàs com fctecencos homens
raóduaspeiroãsdciguaicôdiçáo, de armas pa^os à fuacuila, todos

ainda que o Santo lhe dava fcmprc osquacscraó criados, vaífalloSiát

o lugar devido,& íe moítrava muy familiares de fua cxh ,& gente cf»

reportado no tratar de fua peífoa. colhida, 6<. taò valerofa, como íc

Moílrou elRey quanto lhe queria mottrou cm todas as occaíiócs.quc

cm o fazer Ayo de fcu filho pri- íucccdcraóna guerra ; & fe elRcf

mogcnito Henrique hcrdeyro de tomara nella o confelho do Canccl-

Inglaterraj& lho mandar a fua pro • lario , leni duvida fe fizera fenhar

pnacafa cm companhia de outros de Tolofa ,6c prendera a elReydc

tílhos de fenhorcs Inglczes , que França,ccm que federa hum breve

cinhaõ o Santo como pay. ôcovc fim à fua emprcza.mas fcguindo

neravaô, & rcfpeytavaó como tal, outro diíFcrcnte , foy caufa de fcr

&: naó fó tinha cftes meninos , mas a conquiíta prolongada , na qual o
de França, & Itália lhe mandava 5 Cancciiano ccin fuás fetecentas

alguns fenhores feus íilhoíí, para lanças combateo alguns Cv^ftellos,

qucoscFiaííe, &íefervi(re dclles, Ôc lugares forces da Comarca de

aos quaes clle ennobrecia com a T3!oia>5cosefi.aloupnr força de

criação de bonscofiumes , & de • armas com grande credito de íeu

pois com muytos does,& armados valor , porque três Fortalezas dcf«

Cavallcyros por maó deíRey os lasfejulgavaóporincxpugnavcíSi

mandava para fuás terras. Havia & quando fcquiz recolher para o

muitas peflíoas nobres, & de gera- exercito, lhe naõquizeraõ os da

ção illuí^rc , que com licença dcl- vilia de Garuna dar paOa^cm ,
por

onde
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onde lhe conveyo alcançalla por Rey,& de todos os mais Senho»

força de combate, onde Ihefucce* rcsfoy recebido cô grande a pplau*

deo taô bem,como nos mais recon» fo^ôc dcmonílraçaó de alegria. Ef-

tros , porque desbaratando os mo- tando ncíla jornada fora do Rey-,

radores da terra í paíTou em ordem no, foube clRey como falecera o
de batalha pelas ruas principaes fanto Varaô Theobaldo Arccbif-

daVilla,dcyxando-a à obediência pode Cantuaria , havendo vinte

dclRey fcu Senhor, a quem obede- & dous annos^q governara aquella

ceo dahi cm diante com todas as Prelaíia com geral íatisfaçaó do
outras forças, que ganhara. Tor- Rcyno ,& poíio que allim elle, co*

nando-fe eÍRcy a feu Reyno,& fo- mo o Canccilario fentiíTem a perda

brcvindolhe nova guerra com o de tal pcíToa, todavia fe teve no po-
Francez por caufa de hús Eítados, vo cfperãça de lhe fucceder outra >

& fcnhorios, que tinhaô em Dina» que reftauraflc fua falta^porque era

marca, &fobre a demarcação dei- voz commua que o Cancellario

les, o Cancellario além das feie» feria provido na Primada de ín*

centas lanças, ajuntou outras mil glaterra. Epofto queelRcy affimo

&' duzentas com mais quatro míj determinaíle, não o deu a entender

infantes , aos quaes dava íoldo à por alguns dias, para ver nelles fe a

fua própria cufta taô baftante, que vontade do Cancellario fe inclina-

tinha cada homem de cavallo íeis ria a lhe pedir cila dignidade : maS
fcldos cada dia para feus criados, elle,que entendia a elRey ,& tinha

& outras vencagens extraordina- oanimoalheyodetaesdefejoSjdifJ

rias: & fazendo efte ferviçoa el* íimulavade modo.que nunca felhe

Rcy de fua fazêda, lhe fazia outros pode conhecer couía alguma nef-

muytos de fua pcíToa , com que o ta matéria. E fendo coftume em In*

eílimava cada hora mais,& cobra* glaterra que o graõ Cancellario fc

va cada dia mayor opinião para cõ entrega dos Arcebifpados , Abba-
a gente do Rcyno , tanto de fabio dias, & outras Prelaíias, que Vâga6
nos negócios , como de valerofo atê elRey as prover, quando enco-

nas armas. Entre as coufas finala« mendou a guarda deíie a Santo
das,q o Cancellario fez neftaguer- Thomàs ,o fez com taes palavras^

ra, foy hua delias vencer em campo & demôílrações, que quaíi lho da-

de peíFoa
a pcíToa a hu illuftre Fran- va claramente, fcm o Santo lhe

ccz chamado Engucrrano de Creya deferir a nada , como quem enten*

homem de tanta opinião nas coufas dia que tendo aquella dignidade,

da Cavallana , que era havido por havia de defgoftar a elRcy por de-

invencivel , & comohum diavicíTe fender a liberdade da Igreja. Con-
até as trincheyras do exercito In« veyo a èlRcy mandar oCancella-

glcz a pedir juíla a quantos Cavai- rio a Inglaterra para acodir a cer«

leyros Ihequizeííem fahir. Santo tos negócios de importância , &
Thomàs fe armou com grade preí- vindo ellc veftido ricamente de ca*

ía,6cfubindoacavallolhc íahioao minho a deípedirfe dclRey , ellc

encontro, & nos primeyros veyo lhe diíTc ; Creyo quenaõ fabeis o
o Francez aterra com admiração para que vos mando ir a Inglaterra,

daquelles queíabiaõ de fua fama, mas pois vos pareis, he bem que o
& o Cancellario tomando-lhc o íaybais, porque minha vontade hc
cavallo,& algumas peças do arnez que fejais Arcebiípo de Cantua-
cm íinal da vitoria , o deyxou ir li- ria, dignidade , q por fer no Ecclc-

vrc , 2c íc tornou ac Real onde dcL iiaíiico a mayor de meu Reyno, he
Ppp bciuj
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bem que a veja eu no mayor amigo iiftia em que accytafiic o Bcneficio>

que cenho, para que falecendo eu, começou a recular com táta força,

poíTâis com elU fuftcntar em opi- que conveyo ao Cardeal de Pila

nlaõ a meu filho Hêriquc;, qu(e por Legado Apoftolico, que alli eftava

cnaça5 ,& amorohetambcm vof- com elRey^obrigallocomccnfuras

ío, ôc vivendo me ícjais nas ccca- a que accycaíTe o Arcebifpado , &
íiòes que íucccderem,qual eu vos fe dcyxaíTe vencer da graça do Ef-

mereço. OSanto, que entendeoa piritoSátOjquc o chamava àquella

determinação delRey, tomando cõ dignidade para os fins , quefócllc

a m^o a borda da capa , Òc moftran- fabia. Tomado cite aíTcnto^fc par-

^c-lhe as ricas guarnições do vefti- tio Thcmàs para Inglaterra cõ fua

do^ihc diffe quafi rindo : Por certo, companhia, & dadas as cartas deU
fenhor^quevòs efcolheis para cíía Rcyàs peííoa.s,aquec6petiaaeIey-

dignidade hum homem taò modef* ção do Arcebifpo , depois de muy»
to , & Kcligioío, como efte trajo tos, & vários pareceres vieraó a

teriífica; & para Prelado de taô fan. concluir na ekyção do Santo fem

ra Igreja, & dos Monges,que habi- diícrepancia de mais votos, que o
çaó nella, cftà Thomàs chcyo de do Biípode Londres^qucporintc-

muyco exemplo ; & fem duvida reOe próprio, & defejar para íi o
crcyo eu que quando a vontade de Arcebifpado , fez algíia rtpugnan-

Deos talíoíTe, & voíTa Alteza me cia fem mais proveytOjtjue ficar ha-

puzcíTc nefla dignidade,cahiria taõ viJo por homem ambiciofo , & in-

í:edo de fua graçi, que lhe pezaíTc vcjoío do bem alheyo. Fey ta a eley-

fde me ter fubido à Primaíia do Rey- çáo,foy apprefentado Santo Tho»
no. Porque, como eu fey decerto màs ao Príncipe Henrique,queel!e

que voíía Alteza ha de querer dey- criara , & renunciando em fuás

tar maó de alguas coufas da Igreja^ mãos o cargo de graó Cancellario,

em que me naõ bey de conformar elleolivrou de iodas as obrigações

com fua vôcade , por fcr contra mi- da Corte , ê< deite modo o entre-

nha confciencia , tomaraá daqui gou à I^^rcja de Cantuaria , para

occaíiaò pcíToaSjque mvejaô meu onde logo fe partiO acompanhado
bem para nos dcsconformarem, & de muytos Prelados,& peíToas no»

defgoítarem a voíTa Alteza í: para bres, & indo no caminho, chamou
comigo. Naó baítouarepoíta do à parte hum Clérigo de fua cafa

Santo para mudar a vontade dcl- por nome Berberto de Hofcan.dc

Rey,antcs fe confirmou tanto mais cuja virtude tinha muy ta experié-

nella^quantoconhecco a liberda. eia, & lhe defcobrio que aquclla

de de animo,com q lhe dizia aquel- noy te que fora elcyto Arccbifpo,

las verdades,& chamando hum Ca- lhe apparecéraem íonhos hOapef-

vaileyro por nome RicardodcLu» foaveneravel,òclheoífercccradés

ci, que havia de acompanhar o San- talentos } & poito que entaõ o naó

to para Inglaterra , lhe encomen- cntendene, vcyo depOíS a fflbcrfc

dou aquelle negocio, dizendo que como dobrara os cinco,que lhe ío'

trabalhaífe tanto com o Clero , por raõ dados , 6f entrara com ganho

fer eicyco o feu Cancellario cm Ar. diante do Senhor côa palma triun.

ccbiípo, como pudera trabalhar fanrc do martyno. DiíTe mais o
para que fcu filho ficaíTe Rey de In- Santo a Herberco que daqucUe dia

glatcrra , porque igualmente o de- em diante tivcííe cuydado de faber

Icjava. Vendo o Santo queelRey as faltas,quc fe diziaõ de fua pcO

lhe naô aceytava cfcuía , antes in- íba , & modo de governo , & lhas

•notaíTc
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notaíTccomtodaa fcvcridadc,por- que em pouco tempo fevio cm íuas

que cite feria o mayor beneficio, ovelhas quanto monta hum bom
que lhe podia fazer, fobrco qual Paftor. Trazia de fora habito de
lhe encarregou muyto a conícicn- Atccbifpo, debayxo túnica de Mô«
cia. Foy recebido o Santo em íua ge, junto da carne hú cilicio muy
Igreja com demonftração de gran* afpcro: & a caufa de fe vcltir como
de alegria , & na fcmana de Pen- Religiofo foy por lhe dizer hum
tecoíies tomou Ordens de MiíTa daqueIIeMofteyro,quecftavajun.

damaõ de Henrique Biípo Vinto; to da SedeCantuaria , onde elles

nienfe , fendo de idade de quarenta ícrviaõ de Conigos^que,fe vcíliíTc

& quatro annos, & havendo cinco o habito de Religião, teria Dcos
que fervia de Cancellario , 6c ao particular cuydado de favorecer

Domingo o fagrou^ (naó femal- luas couías , & uíaría com elledc

teraçáo de alguns Biípos fobrc piedade. Tinha coíiumc de fe lc«

quem faria cfta ceremonia ) achan- vantar de madrugada,& rezar íuas

do-fe alli prcfentes quatorze Bif- Horas com fingular devoção , de-

pôs (ubditos daqucUc Arcebiípa. pois chamava doze Rcligiofos, a

do , & hum numero quaíi infinito que fecretamente lavava os pés,&
de fcnhores, que por feftejarefta lhos alimpava com muyta humil.

fagraçáo fe vicraõ a Cantuaria , dade ; fahidos eíles ao amanhecer

crendo que nifto faziaô lerviço a cntravaõ outros doze pobres, a

clRey,&compriaô côa obrigarão quem hum Religiofo lavava os pés^

devida ao amor , que tinhaõ ao & lacs dava de comer- A horas de
fanto Arccbifpo. PaíTados alguns Terça mãdava dar de comer a cem
dias depois de fuafagraçaô, raan- pobres merceeyros,queencomen.

dou Santo Thomàs dar o bcdien- davaó a Deos as couías de feu Ar«
cia ao Summo Poncifice Alexan- ccbiípado. Coftumava dormir hú
dreTerceyro, que cnta5 eftava cm pouco depois de rezar , & fervir

Mompilhcr por caufa do fcifma, aos Religioíos, 6c acordando fere.

que havia na Igreja de Dcos, &pe- colhia a leu eftudo, onde gaitava

dirlhc com muyta humildade o algumas horas na liçaõdaEfcritura

Pallio,& a principal peífoa, que hia Divina , & outras em meditação
a efta embayxada , era.o venera» das coufas da Bcmaventuraça éter*

vcl Abbade do Moíkyro Vieftani- na , & naô queria cftudar fem ter

cnfechamado Adam,aqucoSan. comfigo hum homem douto, com
10 Arcebirpo , fendo CanceUario, quem conferia os íentidos daEfcri*

dera aquella Abbadia. E quando tura fagrada por naõ errar cmaU
tornarão comoPailio íahio Santo gumdelíes , tanta era fua humilda.

Thomàs ao receber em prociíTaõ de, & o pouco que prefumia de feu

com os pés defcalços, & grande entendimento. Vifitava cada dia

íubiTiilTaó , como quem conhecia osRcIígiofos enfermos, confolan.

os myílerios daquella fagrada in. do os em tudo com obras, & pala-

íignia,de que jà falíamos ncftahif- vras, &aliviando-lhes a grandeza
toria. VcQdo-fe o Santo naquella de feu mal c5 fantas exhortações.

grande dignidade, fe pos a confor Pregava ao povo com grande pro-

mar a vida com a obrigação dcUa, veyto ,& além da elegância, & fer-

velando, defpachando, dando or- mofura da pratica tinha conceytos

dem à reformação do Clero, 6c fa- fingularidimos , & trazia admira,

zendo outras coufas tocantes ao veisexpoliçõesda Efcritura áiyi'

cíTicio de Primas de mancyra , na* Ct^lebrava MiiFa alguns dias

Ppp ij com
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com gwíide vcneiaçaó da^elíc fo pí^^â rqjutaçáo ó& ái gnidade , ícm

beíiinôiftyálencÔcpormai» rci^c terem ícuanimo fombra deaUiTc-

tGKÍi tiâé cckbravâ cada du j ^ sm j Sccpiniaó Êobcrba. Ccmia píj-

<|uanik> mSacriíiia ikcc^cíccuò blu:*mcntc em humsi íaLa acompa.

as ínfigmits Saccrdotâcíi para h rc« irfiaéo de homens doutos , &. Rdi-

veílir^as^ccytava com miiytas^U» gioíos, & nourra meia apartada co»

gfimasjkmbrando-yic a íignifíc^ miaôos fccularcs, aquém aparra*

çaõ de Gâdâ hiiíi^a delias* E fK> dif

.

va de fi, |>cíias naôachar aííeyçoa

.

curfo da Mríia derramava tangas dos a oat ir a lição íagrada, que á \i

lagrimas , <|ue as caofava nos ou* íc ba cmqusoio durava o comer,

iíiíitcs,de que íciBprc havia grande 6ç vindo algym Clcngo depois de

copia ád fcu fiaotíécio. Entrado na o Arccbifpo cftar conic dt),tc aíTcn-

Sâ^ra , a dizia nuiyto depreda por tava à íaa prapna meia > como ti-

C¥Ítar os penfamcntos , & «cnta- nha ordenado , ícm íer necefíaria

çôetj ^úc alli Iht podáaõ vir para o haver pratica , nem rcbo ; iço^ que

diftraliireiTi , ^ o próprio UzU ao inquiccaíFeo íilencio da mefa/a :t3

coiOàlutígat* £jfa muj^ contrario a q^iando o Santo per honrar algum

dsdms j ài, naéconícnsia que íeus o cbamsva para junto de fu Eri

deípachadores tomaffem peytadc muyfobrío, Ôí temperado no co-

agem, pos fenaô dobraremcom mer tanto ^ que nunca íc íhc co»

eUâj ^ttOTQZtem à jtííliça , & affim nhcceo demafia neílc pariícular,

^

aconrcdco vir humceno Abbaíkà poílo que pelos nobres eonvida-

Ccíttddo Arccbifpocomhuma de- dos , qfcmpre tinha, foíTeíiia mcfi

fflaadâ > & querendo abreviar nc abundante de iguarias cxcellcntcíís

gocios com peytaraos Juizes^iiunt» nuncaoSanto cornava delias fe naã

caachoii qucfú lhe aceytaffc coufa omenos 5 & de menor sppetitc. E
a!gia , gc te côtogu para fu a cafa cô como hum d ia t ivcííc di ante de fi

© negocio defpachado , & com ím hum fayíaô para ccmer^ lhe lançea

dinheyro na bolfa. Csda dia dava cerco Frade muy prefumido de
novas €rmoIâs aos pobres, 3c fen. abítinenre hum remoque , dando-

do ofanto Arcebifpo Theobaldo lhe a entender que na5 convinha

dobrado o eílipendio,qiie íeus ían- r^nío mimx) para<)uem cfperava

tcccíTõses ccfiíimavaô dar aos pc- fílvarfe , «o qual o Saato refpon-

regrinos, cUe o dobrou novamen» deo : Por certo Irmaõ, que he muy
te, íepirando a decima parte das poffivcl terdes vòs mais dclcytaçãd

rendas de fcu Arcebiípado çvara nos níanjarcs groíTeyroS;, que co-

cílc effeyto. Agazalhava os pcre- mcis, do que cu tenho neíie, que
grinoscomtãtacandadc, &amor, reprovais por muydelicado, &20
como fe cm cada hum dcUcs recc- menos tem efte hum guizado com-
bera ao próprio 'Chriftor^w^^^ô íigo,denaóeHr:ann»rquemocomc

íabiaque algum pobre eravèxíido, m»pcrfcyçoens alheas , mais pari

êt'perítguido dosricos, eUe o de« eliima r ,quc o voffo^pois o comeiíí

fendia , & fervia de muro , & âm. cofiv julgar o que Dèos reícívoíi

paro ,& repreiíendia com tanta li» paraTu Depois de comer , & dar

berdadc os que íâziàõ tyranniss g^^^êH ao Senhor k recolhia cora

ao pdvo ,
qus ninguém fc atrevia aquelles Lctrado^^dc homens dou»

em fuás terras a razer defaguiza- tos , com qucilfi^^ònfcria duvídâs

do. Scrvia-fe em feu paço como de muyta importância , & tratava

fauftodevido a taô grande Princi» negócios de governo, dandôexpc.

^e> mas de tudo uíava no exterior di^áoa muytos dclkscom Uu^a-
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recer. Para haver de ordenar algu que cntravaõ jà nas cafas onde cf-

Sacerdote , uíava eftranho rigor tava appofentado , o fahio a rcce-

cxaminando fua geração, vida , & bcr à pnmeyra fala com tâtas mof-
coftumcs , & a fuíiiciencia da dou - trás de conrcntamento , que bem
trina , cm modo , que aquclle que fe deyxava ver nelle o amor que ti-

o Santo approvava ^ era peíToa de nhaao fanto Arccbifpo , ôc naõ íe

partes lufficicnte para fe lhe enco- cançando de o ver , & fallar cõ cllc

mcdar (jualquer negocio importa- cm publico , & fecrcramente , deu
tc.Contra hereges era grade pcrfe tal defengano aos que tinhaó ag-

guidor,& zelava as couía de Deos, gravo de lhe o Santo tirar as terras

ô: da Religião Catholica com hum que tinhaõ ufurpadas à fua Igreja,

animo vcrdadeyrdmente Apoftoli- que nuca mais fe atreverão a fallar

CO. EraoArcebifpodeCantuaria aciUcy cm femelhante matéria,

fenhor de muy tas terras, algumas vendo o pouco fruto que daqui
das quats andavaò alienadas , & lhe havia derefultar. E como aili

ufurpadas de pcíToas feculares ha- cftiveífc alguns dias com elRey , fc

via muyto tempo, as quaes Santo tornou para Cantuaria levando cõ«

Thomàs tornou a reltituir breve* figo o Principc, 5c ficando mais
mente à íua Igreja , humas por de- confirmado na graça , & amor dei»

manda, cutras por outras vias di« Rcy do que antes citava. Succedeo
vcrfas . naõ fem queyxume das pcf- ncfte meyo tempo que o Papa Alc-

/oas que as tinhaõ ufurpadas , que xandre Terccyro, convocou hum
íc hiaó aeiRey fazendolhe quey Concilio geral na Cidade de Tu«
xume do Arcebifpo , mas como ron , para dar remédio à fcifma que
ainda cftava em fua graçí naõ ad- fuftcntava na Igreja de Deos o An«
mittia coufa algúa contra elle , an- tip; pa Viíítor, chamado primeyro

tcs reípondia que em indo para o Odaviano , com favor do Empcra-
Reyno os ouviria junto com a rc« dor Frederico, & como íc ajuntaf-

poíla doAr^cbifpo , cntaô deter- fem muytos Prelados de naçoens

minaria íua cauía. diverlas , quiz tambcmb Arccbif-

po de Cantuaria acharfe prcíentc ,

& depois de ter havido licença dci-

CAPITULO IV- Rcy, & de lhe ter levado a Londres

o Príncipe feu filho , que ate entaõ

Como elRey fe veyo para Inglaterra » cftivera cm feu poder íe embarcou

£>• ovijitou Santo Thomàs ^ ó' para França , amda que porcaufa

como je come^h ao as dtfcerdias dotempofoy tomar porto cm Fia-

de entre an.hos ,
à* ^ perfegnição des na Cidade dcGraviiinga.ondc

do Santo por defender a Uberda* foy muy feílejado , & dahi paíTan»

dedalgreja» do por Normandia,& outras Pro«

vinciasquecraõdc Inglaterra na-

TEndo elRey compoítas fuás quclle tempo, fe foy a Turon,don.

diícordias na melhor forma de o íahiraõ a receber quantos Pre*

polfivcl, retornou para o Rcyno, lados alli eíiavaô juntos para o

& tomou porto em hum lugar cha

.

Concilio,& o que foy mais,todos

mado Suthantom onde Sãto Tho* os Cardeacs, fem ficarem mais que

màs o veyo a vifit ar juntamente c5 douspara companhia do Padre Sãií

feu filho o Príncipe Hcnrique,que to , que o recebeo tm huma grande

ainda tinha a feu cargo naCidadc fala , com tantas dcmonílraçoers

de Cantuaria , & fabendo clRey de favor, & contentamento, que

Pppiij foy
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»íby coufâ muy notada de todos , & T lícologia ,& homem digno de to-

fliuy invejada de alguns. Durando da a veneração por íuas heróicas

oConciíioremoftrGUO Arccbiípo virtudes. Feytas eftas cUyçocns

taó folicito nas coutas da Igreja, & taõ acertadas , foy Santo Thomàs
taô douto cm tratar os pontos ar- confagrar a Igreja do Mofícyro de

tiuosqucíclcvâtava6?qucem pu» ladinos, onde jazia cl Rey Hcnri-

blico,éc fecretamentc era louvado, que o Primeyro ^ avô deílc feguru

& admirado de todos , impetrou -do, para o que mandou vir todos

do Papa confirmação de todos os osBiípos íeusiíuífraganeos, & o
Pnvilcgios,& liberdades de íiia próprio Rcy fequiz achar prefen-

Igreja,& com outros muytos favo- te , por honra dos oflos ,& memo-
res, fc tornou para íngíatcrra^onde riadcfcusantfpaíTados , & profe-

osnaô achou menoresem clReyA g&indoncíiebomirxcntopcdioao

feu filho : porq ainda durava aquel*» íanto Arccbiípo, que villas as pr5«

le antigo amor que fc tivcraõ , & dcs maravilhas que o Senhor cbra-

durou cm quanto náo houve de va pelos merecimentos do Santo

çcrmeyo matéria de intereíTepndc Rey Eduardo, oquizcííe levantar

©íanto Arcebifpo moílrafTe querer a mayor rcfpeyto , & pcllo cm fe-

antes agradar a Deosque aclRey: pultura mais eminente do que até

tnascomo cfta fc levantou cefláraò cntaõ eftivera. Vendo o Sãto quaó

«s privanças,& começarão as per. juílaeraa petição dclRcy, oquiz
fcguiçoens. Efíavaó em Inglaterra fatisfazer nefíc particular,& indo-

vagos os Bifpados de Erfordia , & fe ao Convento de Uvettmonaíí^-

dc Uvigornia , & como el Rey na rium, que efià perto de Lf íidres

,

vagante de cada hum delles, lhe collocou feu corpo entre o deou-
comia os rendimentos, dcyxava. tros Santos, & deu ordem como
os cílar fcm paílor havia muyto felhenãodiceíTe mais Miíla de Re-
tempo, com grande detrimento do quicm pela alma , nem fc lhe reíaf-

EftadoEcclcíiaílico, & das almas femRefponl»os'de defuntos, ccmo
daquellas Diccefis: pelo que lhe até eniaõíe fizera, & fcyras eftas

çtàio Santo Thomis híia , & muy- coufas fc tornou à fua Igreja^fican»

ias vezes, que dcíTe Sua Alteza do naquclla antiga benevolência,

iugar aos Eleytores para cfcolhc- que tivera coro clRey, a qual lhe

t'cm Prelados que osgovernaíTem: durou muy pouco tempo , como
mas por mais inftancia que nifto coftumaô todas as coufas fundadas

fezj&pordefenganos que deu a cmprivança. Porque dando o po-

clRcy o naô pode acabar , fem ai- vo a elRey para ajuda dos gaftos da

gCías admocftaçocns , mais afperas guerra húa certa quantidade de di«

do coftujiíado, com que fe veyo a nhcyroem irodo de fubíidio , ellc

concluir o negocio, & íe começou o mandava dey tar no thcfouro das

a rcfabiar o animo dcIRcy , pofto mais rendas da Coroa , & lançallo

que cntaô o naô dèíTc a entender, cm caderno , como coufa devida

Foy cleyto na Igreja de Uvigornía por obrigação , ao que fe oppoz o
hum homem de muytas letras, & fantoArcebifpomcílrandolhecc-

virtude , chamado Henriquc^filho moem confciencia não podia fazer

de Roberto Conde Glonorienfe, tal couía. Algum tempo depois

primeyro filho na conlagraçâo de vendo Santo Thcmàs que cíRey

bantoThomàs. NoBIÍpadodeEr» naô provia o officio de Cancclla-

lordia, foy provido Roberto de rio,& lhe remetia ainda os rego»

Molcduno, graviílimo Doutor cm cios como no tempo que o era , a

V^ ;• C que
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cjuc naõ [podia dar expediente pc« grave, podcrlhe dar caíiigo com
los muyios que tinha cm Tua Pre- forme as leyjs do Reyno pelas jufti-

la(ia^ lhe pedio que o deíaliviailb ças Reaes^aâãrmando que cõ ello

daqudlc trabalho , dando aquclla temor íerefteariaõ dcaggravar as

honra aquém a mcreceíTe , éc pu- juítiçasdclRey,ôcdeQõnicíterou»

deíTe fervir como convinha. Da troscxceíTos, quccômetiaõeílri-

qual petição elRey fc refentio algú bados em lhe naõ haverem de cuf-

tanto , mas ainda como amigo: & tar fangue. Parecco cila propoíl»

provendo a ferventia não lhe k^míz çãodclRey muy dura de fotrcr>

tirar a fuperioridadc , & fuperin- ícndo ( como era) contra os Cano»
tendência dos negócios. Pouco nes (agrados, & contra a liberdade

•depois acontccco no Bifpado de da Igreja, pelo que fe levantou o
Salisbcria ,acuíarcmhum Clérigo fanto Arccbirpo,&ein nome de to-

por morte de hum homem , a qual dos fez hua cloquentifííma pratica

íe iheinaô pede nunca provar cm clRey, onde lhe moftrou a pouca
forma juridica , & íendo remetido xazaô que tinha cm fua cauía , & a

a fcu Prc lado, & acufado pelos p». -impoflibilidadc que havia noClcc
rentes do morto , & pelas juftiças %.o para lha conceder , accrefcentâí

<del Rey, pofto qucelle negaífeado* do, q naó quizcíTe Sua A Iteza ufar

lidto , & as partesilho naô provai* neíla parte de rigor^mas da clcme*
(íem todavia por naô fazer íuffi- iCÍa^& benignidade, que de taô Ca*
ciente abonação de fua peíToa ccn» iholico Príncipe fc efperava. Hoo-
{forme a direyto , foy julgado a tVe muytos dares ^ & tomares na

iprivação de ordens , & benefícios matéria , infiílindo eIRey.que fuás

Eccleíiaíticos.&omctcraócmhum Icys haviaó de íer obedecidas em
Mofteyro , para que com peniten- líiglaccrra por Ecclcíiafticos,& fe*

(cia perpetua pagaíle o dehiíto que cuiares,pois todos eraó ícus vaíTal-

Xe lhe oppunha. E poíto quea fcn- Ios,& refpondcndo o Arccbifpo q
tença íciíetaõafpera^ naõ faltarão (alvo fua crdem as compriria in«

•homens de mao zelo , que a reprc- .tcyramentc ,& deite modo refpon-

.íentaíTcmimuy branda diante dcl- déraôosmais Bifpos , falvo Hyla-
Rcyj&calumniaíTem a juftiçaEc- trio Bifpo Ciceflrenfc , que diíTc

clcíiaftica de favorecedora de fuás as compriria com boa fé^cuydando

caufasrôc íucccdcndo quehumCo> que com iftomitigaíTe a indinaçáo

nigo chamado Filippc de Lidroes delRey , pelo que foy rcprchendi-

aflrontou hum A!cayde , & juftiça do de bantoThomàs,& aífrontado

fecular,pofto que o fanto Arccbif» do próprio Rey com palavras fol-

po o caftigâíTe com msis rigor do tas,& defcortefes. Quando clRcy

que a culpa merecia , clRey íc naõ vio a conftancia do Arccbifpo , &
deu por iatisfeyto , defcjando dar* dos outros Prelados ^ 5c que naó
lhe a pena conforme aos Leygos, queriaó íimplezmente confirmar

wdizcndo que naõ haveria peííoa cõ fua ley , mandou ao Arccbifpo que
aa vida fcgura de Clérigos, feos deyxaíTe as liberdades,& preroga-

crimes que elles cõmetiaõ naõ ti> civas^que ainda tinha por razaõ do
iVCÍTem pena que os magoaífe: & oíficiodeCancellario, o que cllc

•para tomar niíio hum aílento a fcu fez com muy ta vontade, & fcm re-

» gofto , mandou convocar todos os pugnancia algúa , como quem naó

Prelados do Reyno, aquém pedio deíejava outra coufa* E ao diafe-

^quc confentilTem quando algum guintc ante manhaa fcm faliar aos

iClcrigo foffe achado cm delidlo Prelados ^ íe partio para Londres,

mof-
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moftrando a indinação , & cólera clle, pcdindolhc fc compadcccflc

que levava , por medo da qual o ÍCm da Clcrcíia , que cftava cm nfco de
guiraõ logo para a Cidade j onde o Termal tratada por fua conAancia^

B:ípo de Londres que havia dias que houve de jurar as leys ncfta

cftavafóradagraça dclRcy, aquiz forma. Que clle guardaria os Eí-

alcançar com artrahir alguns Bif. tatutos, & novas leys de Sua Ai-

pos àíuaoptniaó,d( fazer quedei- tcza|em boa fc caliando aquellas

aroparaíTem o íantoj Arcebiípo nas p-lavras ( falva minha ordem ) ac-

Diãosde fcus contrários,como cm crclccntandomais, que aílim pro-

cftcytofizcraõ; mas como allinaõ mettia fazellas comprirem ley de
ciurava icu voto , naò acabava el« verdade. H«vido cite cautelofo ju-

Rev de fc aquietar, nem de fazer ramcnto,mandouclReycícrevcras

officios,boracon. brandurasjhora Icysemvanos cadernos, & dallos

com ameaças, para que juraíTe as a peíloas principaes do Rcyno, a

leys, ícm aqucila ciauíuia (" falva quem competia íazellas comprir^

nanha ordem) que fempre dizia, & pedio ao Arcebtfpo que com os
1-1 ( u e muy tos Prelados Ecclcíiaf- outros Bifpos que alh fc achavaô as

ticos, & Príncipes feculares,quaes íellaífem có ícus íclos,oqueo Ar-
toraõ Hylario Biípo Ciceftrcnfc, ccbifporecufou de fazer, dizendo

Roberto Bifpo de Erfordja, o Có- que por fcrjà tarde, &naóhavcr
de de Vendonia , o Abbadc de Ele» commodo para fc fazer feria bom
mrfína , que com rogos , & lagri» díííirillo para o dia íeguintc:& co*

mas lhe pedirão^ condecendeííe no mo naqueila noyte viíTc o caderno
juramento que elRcy pedia , & naõ das Leys,& a contradicçáo q havia

quizeife peronudar húa palavra na ncllas contra os Cânones fagrados

proncíTa, ir ctcr em tribulação to- compungido em feu coração do
dooReynode Inglaterra,8c tanto n^al que tinha feyto em jurar ícm
iníiítiraó , & lhe aleviàraô o nego - íaber o que , fc foy para Cantuaria

cio, que elle fc foy a Oxofordia, fcmporofelonasleys,efcufando-

onde citava clRey , & lhe premer, fc com palavras equivocas,, de mo-
teo que mudaria aqutlla palavra ,

ào que elRcy ficou íatisfcyto.

que tanto o efcandaíizava, coufa E indo ro caminho com o roílo

quecllemuyto eflimou , & agra» melencolico, &triftc peloqueti-

dcceocô palavras de muyto amor, nhafeyto,ouvio murmurares fcus

poílo que jà diíferentcs das anti. ^^ inconiíancia quemolirara,cm
gas , & fahidas de animo reconci» particular oCapellaô quelhcleva-

íiado. QuizclRcy que ojurameni vaaCruzdiante,qucfallandopara

to fefí^eííe em publico, & as leys outro Ihediííe. Eu naófey que vir-

foílcm confirmadas cem appiaufo tudcficou àquellcquejuntocoma
univerfai, para o que convocou fama perdeu a confcicncia própria?

Cortes cm Clarendonia, onde cm E perguntando-lhe o Santo por
prciença da nobreza do Rcyno quem dizia aquellas palavras, o
quizqueoArccbiípo, &maisPrc- Capellaô rcfpondeu. Por vós o
lados juraíTem de compnr as leys digo Senhor , que hojejunto com a

que elle ordenaííe acerca da Clcre- fama arrifcaílcs a coníciencia, por
fia , & povo, & pofto que houvclTe naò defgoftar a elRey , & antepon*

repugnância no Arccbiípo em ju. do aphvança, & goíiodo Reyda
raro que naõ via,&ftaccendcí?em terra, aorcípcyto do Senhor do
novos efcandalos, ao fim mfiíliraô Ceo, quifcíks dcyxar de vôs hum
cantas pcífoas de authuridade cem perpetuo exemplo de ínconílancia

con«
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contrario a toda avirtude , pois ^
naõ acho ciicoufa,quc dcfculps o " ' ~

"

juraméto, que cíTas mãos fagradas CAPÍTULO V«

fizeraô contra a liberdade da Igrc*

ja,<jucvosnaôíirvadcinayorGOi> Dâsleys que elReyfez y é^tManiott

denaçaò. Callou-fc o Sãto Arcebií» ao jírcekfpOy para qne as felUjJe,

po a eítas palavras , naõ dcyxando ó' das grandes per(eguicoes^ que

dcasícntir no intimo deícucora- pa(fúu nas Cortes de Anlonapor

çaò ) & convertidos íeus olhos cm defender a íiberdaas da Igreja,

duas fontes de lagrimas> foy fai'ã»

docomDeos, & pedindo-lhepcr- TTliido à noticia delRcy o
daõ de fua culpa com tanta defcon- V arrependimento do Arce-

íolaçaô , q os íeus chegarão ao con- bifpo,& a penitencia, que faziapor

folar com muytas palavras , ali vi- caufa do'}uramento, lhe mandou
ando-lhe odefcyto cõ as cccafiões hum caderno tô as leys feguintcs

,

que houvera para o cómetter: mas, fque eraõ as próprias de Claren-.

como nada lhe dèííe quietação, dona} para que lhe pufcírc feu

mandou hum corrcyo ao Santo Pa- fello , & as confirmaífe , íabendo a

drc , pedindo-lhe abíolviçaô da occafíaódcdircordiajqucniílolhp

culpa que cómettera, & contando- mandava,

lhe por txtenfo quanto com elR ey Efia Ibefofreo a Cttria Romana,

paflàra,pedio que IhcdèíTe pcni- i Que as Igrejas das terras

tencia do erro cõmettido,porquc a feudatanas à Coroa naó podcíTera

qualquer ficava a parclhado , ainda fem licença delRey fer providas ia

qic íoíTs renunciar a dignidade perpetuum cm peííoa alguma, nem
que tinha, pois caõ mal íabia dcten- por fua Santidade , nem por outro

der as prehcirinencias delia. Em Prelado algum,

quanto efte correyo foy, &: veyoa h(tas condenou,

Sans,ondeeftavaoPapa,feabftcvc 2 Que, fe a Juftiça Real citar,

o Santo Arcebifpo do Altar , & accuíar»ouadmoeftaralgúClengo,

mais exercício de Ordens ,perma- venha refpoder na audiência Real,

necendo em cilícios, &dicipiinas & fcja nclla julgado conforme as

continuas, fem ceifar de íuas lagri- jeys do Reyno fem a Igreja o po-

maSjatèquelhc chegou hum Breve der izentar da pena: com tanto

de exhortaçaó, ôc côfolaçôes eípi» que oJuiz faça íabcr a fcus Prcla.

rituaes, coque tornou cm fi,&co. dosacaufa,porqueojulga.

brou novo animo para refift^r às j Que,íefobrcainftituiçaó,&

preteníóes delRey , a quem foy di. apprefentaçaó de BeneScios hou«

toque jao Arcebifpo eftavamuda- ver duvida entre Clérigos, &ley-
do, & naó tin ba animo de comprir gos, ou entre leygos, & Clérigos,

o jurámento,que fizera cni Cortes, fempre a conrrovcrfia fc julgue pe*

pelo que começou ao vexar com IcsJuizcsdclRey.

modos novos de tribulação , buf» 4 Que os excomungados na5
cando de induftria coufas, com que daraõ fiança , nem juramento para

o inquictaíre,& lhe pcrturbaíT: o comprirem aquillo, qucficàraõdc.

animO' veiKio de fuás obrigações, mas fí.'

cando em fuás palavras , & limplcs

promeíla , os abíoiveraõ.

f Oà Prelados Ecclefiafticos

nag fahiràõ fóradoRcynoícm li*-

ccnçn
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ccnça dclRey , & indo faraó pro- terra , que o conílranjaõ a fatisfa-

mc& de naó procurar coufa aigu» zcr: & lendo a juíliça ncgligetits

roa contra ciR£y,&fuâ Coroa. nifto,ficaraocaftigoàvôtadedel«

Eftamiíentto. Rcy, & o Bifpo procederá coarra

6 Qaecmcaíoquc os levgos o culpado acè íatisfazer.

fcjaô accuíados perante o Arccbi í- Efla confentiraó.

po . fe faça a tal accufaçaô por ceí- i o Os Arccbifpos,& Bifpos, q
temunhas^oo legítimos accufado- dclRey tiverem rendas, terras, of-

res,& naó doutro modo,& todavia ficios , & titules, como Baroados,

o Arcediago, diante de quem a cm razaó dos quacs lhe hajaô de
accuíaçaóle fizerjíempre haverá o rcfpondcr, ou a luasjuftiças, &
dircyto,que dahi Te lhe dever j& fc Miniftros , fera 3 obrigados a fc-

os culpados forem tacs
,
que por g^^ir , & guardar as Leys, Ordem-

fuas valias naõ haja quem íe atreva çoens^òc coftumes Rcaes,& pagar-

aos accufar,oJuiz fará vir ameo lhe qaaeíquer direycos, que por

Biípo dozehomens bons do lugar, razaó das ditas rendas , & terras ,

que conforme fuasconfcicnciasju- &c. lhe devem. E aifim como to»

remoque íoubercm,& julgará peio djs os outros Barões haõ decftar,

que lhes ouvir. & refpondcr no Juizo fccular dei-

Eftareprovott, Rcy , ôi guardar fuás fentenças

7 As AppcllaçõesdoArccdia^ atè morte, &cortamento de mcm-
go iraô ao Biípo , dalli ao Arccbif

.

bro.

po, & delie cm falta de Jultiça a cl • Eftâ condenott,

Rey , para que cllc mande ao Arcc- 1 1 Quando vagar algum Ar

.

biípo que faça juftiça naquelleca. ccbifpado, Biípado, ou Abbadia
fo ;& dahi cm diante naõproccderà das terras delRey , poderá levar os
na tal demanda ícm ordcm,êi licen- frutos , & rendas dos tacs Bencfi •

ça dclRcy* cios no tempo de fua vacante , co-

Eííás condenou. mo le foraô rendas Reaes. E quan-

8 Se por raantinjento^ou fala- do fe houver de fazer clcyção, fera

rio de ordens recrecer duvida en. na Capclla dclRcy , aíliítindo com
trc Clérigo , &: Icygo , gffirniando os clcy torcs as pcfToasque eMe or •

cada qual que pertence a leu foro, denar , .$£ o que for eJeytoantes de

fe determinara por doze homens lua fagragâo, prometterà fiel vaf-

bons fera fufpeyca diante de Juiz fa lagcm a eIRey como legitimo

fccular , & no Juízo que eílesdc- fcnhor, & que naô fera contra fcu

terminarem íc tratará a duvida

,

íerviço , vidi , peíloa , Eílado tem-

falvo feas partes ambas fe louva- poral, íalva fua ordem.

rem no Bifpo. Porèm quando os Eftas lhe çonientirao.

doze louvados dcterminareo) o 12 Se algum dos grandes do
foro,a que compete, nem por ííTj Rcyno aggravar para os Prelados

fcrà nenhum esbulhado de tua pof- Eccleíiaííicos>& lhes ufurpar íeus

fcaté afcntençafinal. bens, aelRcy convém o juizo deite

5> Se algum morador em terras cafo. E havendo quem ufurpe bens

ão património da Coroa for citado da Coroa , os taes Prelados ficcle-

perancc algum Bi fpo,& naó qjizer íiaílicos conftrangeraó os culpa-

acoiir,podcra j pjrlhe interdidlo

:

dos a meter elRcy na poíTc do que
mas antes de procederem com Iheufurpàraò.

excomunhões , fera requerido o ij Do> contratos de dividas

Juíliça n òr dclRcy ,& o daqudia que fe fizerem , hora íirmadois com

3 jura.
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juramento , hora fcmelle,fc toma* que acbdio o Capcllaõ , & vendo
rà conhecimento na Cúria Real. feu Pafíor daqucllc modo , íe lan-

1+ Os filhps de lavradores , & çou a feus pés cuberto de lagrimas,

gente de aldeã naô fcraô admitti- nacidas de triíteza, & compayxaô
dos a Ordens facias íem confcnti» de ver taõ grande peííoa cercada

mento do fenhor daqucllas terras, de tantos trabalhes, & pedindoihc

donde íaõ naturacs. íc recolheíTe para dentro , lhe prc.

Quando o fanto Arccbifpo leu parouo agazalho na melhor forma
as injuftas leys , que contra a de poffivcl , & paíTando a noyte com
Deos jurara nas Cortes de Claren- alguns Religiofos que fez chamar,

dona, culpando-fc novamente pelo lhe eucve contando como as ondas
erro commettido , & animando fc do mar contraftàraõ a fua navega-

para a íatisfaçáo , repugnou à pre- ção taô furiofamcntc , que íem du-
tcnfaòdelReVj&naõquiz em mO' vida moílràraófervirnaquelle par-

do algum lellar o caderno que lhe licular de inítrumentos da juftiça

mandara, antes determmou paf- Divina. Ao dia feguinte chcgàraÕ

far a F rança , & praticar com o Sú- cercos officiaes delRey para lança-

mo Pontifice neftas matérias, para r>em maõ dos móbeis do fanto Ar-
o que fe preparou íecretamente , & cebifpo , que diziaõ íer devolutos

metendo-fc em hum navio fretado ao Fifco Real por íua fugida do
à fua conta , fez vela em tal conjun» Reyno , ôc quando o acharão nos
çáo, que o mcfmo ímpeto do mar Paços , & viraó fua peíToa, ufando
ofez dar algúas vezes em terra, de diílimulação , converterão a

moftrando fer vontade do Senhor diligencia em v iíití . E o Santo para

que íicaífe no Reyno para com ma- inreyrar a elRey de íua prcícnça,&
yores pcríeguições pagar a fraque- atalhar hnguas de murmuradores,
za paííada, & moítrar hum raro o foy vi fitarão lugar deUvodfcolc
exemplo de conftancia àquclles, q onde ao preíente eítava , & poíto
íc cfcandalizàraô de íua queda. Sa» que o interior cílivcíTc bem diífe*

bendo oscríados do lanto Arce« rente áo paíTado, nasmoítras cx»
bifp 1 de fua ida, & temendo ain- teriofes foy o Santo recebido dcl-

dinaçáodclRey , fc foraó cada hum Rey com moftras de muyto favor,

a fud parte, (alvo humCapelIaõ, & benevolência , agradecendolhc

que fe foy a Cantuaria , íi de noy fua vinda , & motejandolhe como
te Ic mctco nos Paços do Arccbif- cm modo de corre a fugida encu-

po , porque os naô roubaíTem :& berça , Sr a contrariedade de condi-

comonaquclla noyte cftiveíTe pra- çoens.quecraôcaufa de ambos naó
ticandocomíigo,&cuydandonos caberem no Reyno. E como íc o
trabalhos do Santo, & na revolta fanto Arcebifpo tornaíFe poucos
que havena no Rcyno,íabendo fua dias depois a Cantuaria,& moítraf-

partida , mandou jà alta noyte a hQ fc em publico , & íecretamente o
moço, que tinha comfigo , que to« animo contrario às leys novâS,que
malTehúa candea,&foíre fecharas clReyconítituira, dizendo que em
portas do Paço,& faindoà fala bem nenhum modo as confirmaria , el-

deícuydado de tal fucceíTo, vio o Rey o quiz defautorizar com lhe

lanto Arccbifpo citar fcntado a tirar o cargo, que tinha de Legado
hum canto íò , triftc, & muy pen» Apoftolico no Reyno de Inglater-

fativo , de que o moço ficou taõ ra, annexo aos Arcebifpos de Can-
cfpantado , que cuydando fer fan- tuaria : & mandando Embayxado-
tafma, deu dous grandes gritQS, a tci à Corte do Papa , tanto infiíli.

raõ
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raó com ellcs, que houve de conce- emfabendo que elRey da nofio Breve

der a eiRey o que pedia , rcíalvaii- ao dito Arcebifpo (o que naõcremos fa-

do todavia que nenliúa pcflba,Cín rà femprimeyro no lo fa;^er a faber )

que a Lcgacia íe provcíTe , foíTc ou- logo por fiel menjageyro no lo efcre»

íada de entender cm coufa algúa i^aisf para cjue declaremos como "Z/offa

do Arv ebifpado de Cantuaria , né igreja , OpeJJoa , Cí?» a Cidade deCan-

a peíToa , & bens do Arccbiípo lhe tuaria^que tendes a carguy faopor an'

foíTem fui^eytos em nada. Ficou thoridade^poftoUca t;^ntasdodirey

clRey taóutanocomaquella líccn- to^^júrifdicfio datai jgreju

çado Papa, que em publico ,& it* Com cite Breve do Papa ficou o
cretamente mofava de S. Thomàs, fanto Arccbifpo muy confolado,ôc

como de homem que jà tinha Tu» com hum novo animo para reíiííir

geyto a outro Legado , que foy o aos intentos delRey ,fcm o movcré
Arcebifpo Eboraccníc contrario os temores, & novas ameaças, que
cm tudo à opinia6,& conílancia de cada hora lhe fobrevinhaõj & como
Santo Thomas. Diffimulou o Sã • o Santo perfeveraflc em contrariar

to com grande prudência aquelle asleys,&cÍRey infiíHíTe em asfa-

disfavor do Summo Pontifíce,por zer com prir , mâdou chamar Cor-
naõ dar gofto a feus inimigos ,

tes dos Eftados do Reyno para a

mas por cartas fe queyxou a cllc

,

ViIIa de Antona , & cirar juridica.

moftrandolhe quaõ pouca razaó mente a Santo Thomàs , para que
cradefarmar da dignidade de Le- cm certo dia compareceíTc neilas,

gado hu homem , que fe via cm tan- & refpondcíTe às culpas, que fc lhe

tos perigos , por defender a caufa pufeííem. Naõ deu o Santo muyto
de Chriíto , & a honra , & lib rda* pela citação Real , vendo que na5
de de fua Igreja. E vendo o íanto era fugcyto a feu juizo: mas por
Padre quanta razaõ tinha o Santo, cortcíiajôc reverencia dei Rey man-
oconfolou por Breve particular > dou hum Procurador, que em feu

cujo teor he o ícguinrc. ; o r>iíp nome rcrpondeífe o que convinha
;

Alexandre Papa III a Thomàs ^r- O qual foy taô mal aceyto , que fem
cebifpo de Cantuaria. Naõ he ra^aÕ o quererem ouvir ícntenciàraõ o
que vojio animo fe confuma em la^n* Santo a perdimento de feus bens

mas ^or caufa da Legacia,que cones» moveis , & os confíícàraò para a

demos a eiRey de Inglaterra
,
porque Coroa , h. Camará Real, deyxando

antes de nos movermos ao conceder ^0* a execução da fentença na vontade
darmos a ifto conjentimento os Embaj • dclRey . Sentio o Santo cfte atrevi-

xadores delRey nos prometterao com mento naó tanto por ÍÍ,COmopela

firme "Verdade ioda a fegurança pojji fraqueza dos BiTpos , & Prelados,

^el{Ú7* ainda no la queriaÕ ratificar que alli fe achàraõ^ em que teve

com Juramento )
que nunca delRsJ dá' niais força o rcfpeyto dclRey , que

ria o Breve da Legada t que lhe man' ode Jcfu Chrlft& , ôc porque O mal
damos

^ ao ^rcebifpo Eboracenfe fem naô procedcíTc avante damaneyra
noija licençaf&^fem primeyro no íofa» ^ue começara , fe vcyo o SantO Ar-
:^erafaberf &" crede [em duvida que cebifpO à Viila de Antona , & na

inuncafoy no[]a tenção ( n emfera me» fegunda Scífaõ das Cortes lhe pe«

diante o favorDivino^ que vcffa igre^ dio clRey quinhentas libras de pra-

ja^ &* peffoafejaÕJugeytas , nem obe» ta , de que aigum tempo antes lhe

deção noforo Ecclefiaflico a outra pef- fizera mercê para ajuda de cufta,

foafora do Romano Pontífice, Peloque &poftoqueoSantoallegaíreomo-
-^w admoefiamos^ C^ mandamos que do, porque lhe foraõ dadas , ôc fe

conhc-
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conheccíTc o mao termo delRcy Ao Domingo,& ícgunda fcyra cf•

nclic particular , todavia lhe con- teve o Santo muy atormentado de
veyo dar alli fiadores, que fícàraó cólica , como o era algumas vezes,

pela rcftituiçaô da quantia. Na ter- poílo que cl Rcy cuydou fcr o mal

cey ra fcíTaõ das Cortcs,quc foy cm fingido para naó ir ao Paço. Na ma-
hum Sabbado , mandou clRcy fe- nháa da terça feyra fe foraõ os Bif-

char em hum retrete a Santo Tho- pos viíitar o Santo antes de ir ante

màs , Ôc aos mais Biípos , & lhes clRcy , dizendo-lhe que eftavaõ as

mandou notificar que concluiíTcra coufas em cftado , que íe naó obe-

na obediência de íuasleysem todo decia, quando cfcapaíTe da morte,

cafo, porque íe naó procederia nas o mandariaõ prender cm ferros,&
Cortes até ifto íe concluir , & por o julgaria5 por traidor, & perjuro

afíligir o Santo lhe mandou que fe à Coroa Real : & conhecendo o
aparelhaíTe para dar conta dos red« Santo como aquclles confelhos naf*

ditos de muytos Bifpados , & ciaõ de animo inclinado adarqual-

Abbadias, em cujas vacantes os querfentcnçaqueclRcymandaíTe,

cllc arrecadara , fendo graõ Can- lhe éíiranhou a que tinhaõ dado
ccllario do Reyno , fcm até entaó contra clle,& com cenfuras Eccicíi •

ter dadodefcarga. Aiílo reípon- aílicas (de que logo appellou o
deo o Santo por confclho de Hen» Bifpo de Londres) Ihesmãdou que
rique Bifpo de Vintonia, que favo- mais fe naõ intromctteílem em juU
recia fuás partes, que ao tempo gar caufa fua, pois era abufo , &
que fora cleyto em Arcebifpo de monftruofidade , fer o pay julgado

Cantuaria , o dera Sua Alteza por dos filhos, o Prelado dos lubditos,

livre,& quite de todos os encar- &o Paftor das ovelhas. Idos elles

gos daquclle officio , & por fatis. foy o Santo celebrar,& diíle a MiíTa

feytas as dividas , ôc contas que de Santo Eílevaó , cujo Intróito

nellc havia , por onde naõ havia lu- começa : Etenimfederut Príncipes^
gar aquella notificação dclRey , e^ adverfâm me loquehantur, que
nem elle tinha obrigação de lhe rei- quer dizer. Aílim que fe fentàraõ

pondcr de outro modo. Quanto à os Principes , & faziaó coníultas

deliberação de refponder às pre» contra mim jO qual facrífício ceie*

maticas delRey com cíFeyto de brou comPallio, coufa queíó fe

obediência, diife que em tudo o coíluma nas feílas, dando naquclla

que naõ prejudicaíle aos Cânones novidade a entender outra,quc ha

.

fagrados,&à liberdade EcclefiaíU- via derefultar de fua conílancia.

ca, obedeceria a clRcy como a íeu Acabada a MiíTa , fcm tirar as vcf*

fcnhor natural ; mas que havendo tcs Sacerdotaes, mais que o Pallio,

de permcyo o refpcyto da Igreja, vcftio cm fíma huma loba preta,

cílava prompro a derramar feu com que as encobria, 6í com fua

fangue primeyro que obedecerlhe Cruz diante fefoy ao Paço corro-

contra íuaconfcienciai& por mais boradocom a graça Divina, & com
qucoBifpodcLondreSj&oCiccf- o Sanciílimo Sacramento da Eu*

trenfe o incitarão ao contrario , & cariília , que recebera havia taõ

hum dcllcs indo com recado a cl- pouco,& ainda dizem alguns que
Reyjhedeu aentenderqueo Ar- o levava fecrctamente comíigo.

ccbifpQconlcntiria cm tudo, clleo Quando havia de entrar no apo*

fez ficar confufo,& permanecendo fcnio dclRey , tomou a Cruz das

cm fua conftancia , fe deu por mãos de Alexandre feu Capellaó,

aquclle dia fim a citas coiKcndas. & a levou por fi mefmo, fcm a que-

Qqq rcr
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rcr dar a Roberto Biípo de Erfor- pedia condccendcíTe de algu modo
dia,qucfeoíFcreceoaIha levar CO' ao querer delRcy^poís naõ havia

moCapellaòfeu. AlterouícclRcy outro remédio para fc falvar das

tanto de Taber o modo, com que crueldades^ que lhe eftavaõ apare»

vínhaoArcebifpo, qucíemoque- Ihadas,& danota de traidor^ &
gj^ i;erver íc levantou donde cftava, perjuro^ em que incorria por ícn.

& fubio a outra camera mais alta, tença delflcyelle,& quantos com
onde fez chamar todas as peíToas cUe communicaffem. Ao que o
principacs das Cortes, & lhes mof« Santo rcrpondco que cm nenhum
trouarazaô, que tinha de ientir a modo fana tal , porque jà tinha

pertinácia do fanto Arcebifpo , & oíFerecido vida , & honra a troco

a oufadia de entrar em ícu Paço rc» da herança de Jeíu Chrifto, que Ihs

vcftido , & com a Cruz nas mãos, fora entregue na dignidade de Ar-,

çomofe fora algum Rcy herege j & ccbiípo deCantuaria , & quecon»

como todos eftavaóattmorizados temporizaííc com clRcy quem
de fua indinação, naó houve quem taó bem naõ conheceíTe a vontada

dcyxaírcdeculparoSanto>& cha. dp Senhor como elle. Vendo os

marlhe traidor ,&falío contra feu Bifpos que naõ havia meyodc con-

Rey , & ingrato às mercês, & bene- certo entre elRey , & o Arcebifpo,

íicios recebidos,& quantos fahiaõ ^ que os haviaõ de conftranger ao
da confulta efperavaõ logo a morte íentencearem, tomàraõ outro par*

do Santo, & aíSm lha denunciou tido, citando-oparaRomacmno-
hum Meyrinho do Paço^que prohi. mé de todos, para là feí fcntencca.

bindoa todos que fe naó chegaíTem, do por perjuro a elRey , & pelos

a elle, nem lhe fallaíTem, o admoef

.

outros crimes que lhe imputavaõ.

tou que puzcíTe os olhos na Cruz q E logo clRcy na fala , onde eílava

tinha nas mãos , poxque jànaõ era poítoem feuihrono Real.pronun-

tepo de outra coufa. Depois difto, ciou fentcnça contra o Santo , cm
lahiraphunsoíEciacsdejuftiça U- que o condenou por perjuro, &
zendo grande rumor , & cô algúas traidor contra fua Coroa,Ôc decla-

moílras de defacato paíTáraô dian > rou que na mcfma pena incorrcriaó

te do Santo , dizendo-lhe palavras dalli em diante todos aquelles q fe-

defçomedidas, & quaíi dcmoftra- guiíTcm fua opinião, & íe ajútaíícm

doras de lhe querer por as mãos, cóclle. Saíraõ logo algús Condes,
coufa quecaufou grande compay» & Barões para cbamar o Santo Ar«
xaõ em quantos alh fç achàraõ, & ccbiípo , para ir diante delRey dar

houve muytos que Ihç diziaô os razaõ de fi, ou lhe intimarem a fen.

cfcomungaíle , & declaraíTe por tença pronunciada contra elle. E
tacs : mas o Santo , que fc gloriava dizendolhe Roberto Conde de Li-

em padecer pelo nome de ]cfu ccíiria. Padre,ouvi voíTa íentcnça,

Chrifto , imitando fua paciência, reípondcooSanto. Como íentcn.

efpcrava com alegre roílo o fim çaf E de que pode o Arcebifpo Pri-

defte fucccíTo, dcfcjando derramar màs defíe Reyno fer fcntcnciado ?

feu fangue, por defendera liberda. antes vós filho Conde ouvi o que
de da Igreja. Naõ houve peííoa,que convém a vôs,& a elRey. Quanto
vendo o Santo em tanta anguíha à conta que íe me pede do tempode
de animo , &: taõ perícguido de to- Cancellario , livre íuy metido na
dos , deyxaíTc de derramar lagri» Igreja deCantuaria, ôidefobriga-

mas, cm particular oBifpoExovi- do citou de tal aítronta, porque,

cnie , que proílradoa fcuspèslhe ainda qiie naõ tema em minha con-

ppp fciência
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íciencia de coufa ufurpada a ciRey, Quando vos perfcguircm cm huma
o cempo que he paíTado nue levou Cidade , íugi para outra, fcaufcn^

da memcrsa as lembranças de par* tara , deliberou comfígo fazer o

liculares defpezas fey^as das rcn- meímO;,& fa/urfe doRcyno de In-

das^que elRey me cnircgou.E quã» glatcrra.

to às leys,naõ convém cõfirmailas,

por ícrcm prejudiciaes à minha

ccnfciencia,& àdelRey meu íc- CAPITULO VL
r.hor , a quem confclhos errados

chegarão afemelhantes dcfarran- Como Santo Thomàsfugio ãe Ingla*

jos. No particular dafentençanaõ terras & dos grandes trabalhos

ha para que failar,poÍ4í he contra as que pajfou ate fepor etnfalvo no

leys humanas, & Òivinas haver o Reyno de França,

lupcrior de íer julgado pelos infe-

rioresjmasfó para a SèA poftolica, T? StandoofâtoArccbifpOcuy.
que conheço por íuperior, appello, p^-^ dando cõfigo no modo dcÓa
& a ella me íubmetto,& a íeu juizo, partida,& como a faria fem incon-
& dcbayxo de íua protecção me vcniente , & riíco de fua peíTca ,

ponho a mim , minha Igreja,& chegarão os Bifpos de Londres , êc

dignidade, & a vòs, Biípos meus o Ciccrtrenrc,dizédoque , fc dèíTc

irmãos , pois quizeftes obedecer a clRey os lugares de Oreford ,òc

mais aos homens, que a Deos^vos ode Vinguchim, que eraô do pa-

cito, & chamo para Audiência do trimonio da fua Igreja de Cantua-^

Santo Padre, & de vòs , como de ria , poderiaô aquellas diícordias

inimigos da Santa Madre Igreja, tomar hum fim menos cruel , do
& íua authoridade, me aparto , & que as coufas promettia6,& defifti-

vou daqui. Ditas eílas palavras, fe ria clRey de lhe pedir a quantia do
foy andando para a porta do paço, dinheyro>& reddítos,quc dizia de«

iiaò íem algumas affrontas,& inju. verlhe i
mas o Santo chcyo de conf-

riaSj que lhe diziaó os Cortefâos, tancia refpondco que em nenhum
& amigos da opinião dclRey, que modo tal confentiria, nem fc aca»

clle ouvia com gr.nde paciência, baria com elle deyxar a honra de
na5 dcyxando toda via por honra fua Igreja,& dividiro património

da dignidade de lembrar a alguns delia em algúa forma do mundo.
a pouca razaõ>que tinhaô para lhas Idos os B3fpos,chegàraõ dous ho •

dizer. Chegado à ultima porta,& mens nobres amigos do Santo, &
achando-a fechada, fe deteve algu lhes dcraóavifocOmo certos cria-

pouco, naô íem novo temor, até dos dclRey eflavaó conjurados

que olhando no muro viraõ as cha- para o matarem , & tinhaô promct-

vcs penduradas, & abrindo a porta tido de naó defcançar atè lhe tirar

íc íahio^levando ícmpre a Cruz nas a vida com tormentos extraordi*

mãos , & pondo-fe a cavallo , foy narios,aconfelhandolhc fc puzcíTc

fcizuido de muytos pobres atè o em falvo com a brevidade poílivcl,

Moítcyro de Santo André onde outomaíTe aigOtermo com clRey
poufava , aos quaes fez hum folen- de mancyra,que fe vieíTe a aquietar

ne banquete do que tinha para co- fua indinação' Mandou o Santo

mcr
i
èc como à mefa ouviíTe ler na chamar a Roberto Biípo de Erfor-

hilloria Tripartira a perfeguição dia, & a Rogério Bi ípo de Uvigor-

do Bifpo Liberio ,& como íeguin* nia , & por clles mandou pedir li-

do o confclho do Senhor, que diz: c cnça a clRcy para fe fahir de Ingla.-

Q(]q ij terra.
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terra , & vendo que diiatava a rc. cípias dclRcy, & chegado a Eílria,

poftaparaodia fcguintc , & havia que he hum lugar do Priorado de
novos aviíos deíuamoric,detcr^ Cantuaria, fe deteve alli alguns

miflOufairíccícondidamcnte,por- dias metidÒ cm hum retrete da

que^ ícndo morto fcm a cauía da Igreja, donde ouvia Míílafecreta»

Igreja ficar declarada , padeceria mente porhum buraco fcyto na pa^

grande detrimento; demandando rede, km íaber do fegredo mais

fazer a cama na Igreja de Santo An. que hum Sacerdote , que acabada a

drè entre dous Altares , íe poz a MiíTa lhe hia dar a paz^ & pedir que
rcfar em pé os íctc Píalmos Peni- lançaffe a bençaõ ao povo. PaíTados

tenciaes com as Ladainhas , pon» oyto dias fe embarcou em hum
do o joelho no chaõ a cada nome de navio pequeno, & pobremente en«

Santo. Acabada aquella devoção, xarceado, oíFerecido antes aos pc
íe lançou na cama caníado naõ me- rigos do mar, que aos da terra , &
nos do efpirito , que do corpo , aquclle próprio dia , que íoy terça

& hum pouco antes do gálio can. feyra quinze dias depois daquclla,

tac fe levantou da cama,& abrindo que no Caítcllo de Antona paííára

aporta traveíTa da Igreja, fe íahio tantos psrigos , chegou da outra

fcm levar mais comfigo que hum parte do mar , &r fahio em terra no
Religiofo do Mofteyro de Sim- Condado de Bolonha cm huma
plingcm , que fabia bemoscami- praya deíerta chamada Oye, don»
nhos, &íe offcrccco paraolevara de foy o Santo caminhando defcal*

íalvo fora das mãos dclRey j & por, ço, & a pê com a capa de Frade âs
ijjais diífimulação levavaÓ ambos coílas, & veíiido em huma túnica

omçfmo habito, &tomàra5oca- branca grande parte do dia per
minho taõ deíviado , que, fendo o huma tempcftade de chuva gran-

dircyto para a parte do Sul , cami- diflima , lendo as lamas, & atoicy-

nhàraõ para o Norte, & foraõtcr ros taes, que com diíliculdadc íe

ao tempo que amanhecia à aidca podiaó tirar delles.^ E como todas

deGraim vinte & cinco milhas da aqucllas terras craó ainda dclRcy
Villade Antona, onde eIRcy fica. de Inglaterra, & havia jànellas avi-

va , daqui chegarão à Ciá^áp de fos da fugida do Sãto, convinha ir

Lincolvia , & fe agazalhàraõ cm ainda com todo o recato. Eíieprc-

humpifaô de pamios; donde lçfo« prio dia indo afíim caminhando,
raô por agua a huma Ilha pequena^ achàraõ huns caçadores cem aves
que era do Convento de Simpli- daltanaria,& como o Santo fora no
gcm, donde era o Religiofo, onde tempo de fuás profperidades muy
fcdciiveraòtrestíiâs,poríer olu- aRcyçoado àquclla caça, fe poz
gar feguro, & folitario } & vendo com demaíiada curioíídade a olhar

o Mon^;e hum dia ao fsnto Arcc* para hum gaviaó , que cílava na
bifpoeftar comendo hum pouco de mão de hum dos caçadores :& naó
polme de farinha fcyto com agua

,

querendo Deos que aquella ociofi'

& fal, & lembrandolhe a mudança dade paííaíTe fem algum caftigo,

da ventura, &profperidade de taõ lho quiz dar no temor que teve,

grande Príncipe, lhe vicraõ as la. ouvindo fallar os caçadores entre

grimas aos olhos , & pelo Santo o íi, & dizer que fcm duvida era

.naõ entender, & fe magoar mais, aquclle o Arccbifpo de Cantuaria;
fe fahio para íóra. Daqui Ic parti- aoquehumdellcsrcpugnavaisfiir*
raô contra o Oriente , caminhando mando que nunca a fortuna chega-
.de noyte por naõ fere achados das ria tal Senhor a taõ iriíle c jiado.

laííado
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PaíTado efte encontro ,& tendo ca- vareis , edificado junto ao Caftello

minhado grande parte do dia, o de Santo Audcmaro^onde foy rc-

Santo fe fentio tal, que em nenhum ccbi io com toda a caridade ; mas,

modo pode caminhar por diante,& tendo avifo como eraô chegados

convcyo aos Frades^ que levava os criados dellley cm fua bufca,

comfigOjbufcarlhe huma cavalga- metco-Je aquella noyte depois de

dura , qual fe pode achar, que foy Matinas em hum batel,& por hum
hum rocim de almpcrevc em oífo lago, que alli eftà, fe foy ter a hum
com húa peaporcabreílo , taõ ma* lugar chamado Saõ Bcrtino, que
gro,& disforme

, q para fe naõ ma- eíià dalli algúa diftancia, £c por fec

goar^indo em cima . lhe lançarão os cercado de agua,& pouco buícado.

Frades as capas fobre o efpinhaço; creu que citaria alli feguro,oque
& como foíTem andando pouco , ôc naô eftava em Clarivareis , porque

devagar, chegarão a huns homens jào bufcavaõ por ordem de Mat^
armados , que vinhaõ pela própria theus Conde de Bolonha , grande

cílrada t & emparelhando com o contrario do Santo, porque fendo

Santo,lhe perguntarão íe era elle o ainda Cancellario, contradiíTera ao

Arcebifpo de Cantuaria^aos quaes Matrimonio, que efte Conde que-

cUe diíTe em (órma de pergunta* ria concrahir com bua fílha delRey

Porque, íenhores , coe ftes arreyos Eílevaôdc Inglaterra , qeraFrey-

coAuma andar o Arcebifpo de Cã* ra profeífa , £c Abbadcifa de certo

tuaria? Os outros rindo-fe de lhe Convento. Chegado o Sãtoàquel-

ouvir aquella razaó taõ concludétc Ia Ilhota , & fabendo o Abbade de
paíTáraõ adiante,6( o fanto fem mé« S.Bertino (cuja ella era) a vinda de
tir cfcapou de fuás mâos,6c chegou SantoThomàs , lhe mandou pedir

a Graviningues, onde fe agazalhou fe foíTe para o feu Convento, onde
em cafa de hum pobre homem^quc todos efperavaô fua benção com
notando a gravidade , & fermofura grande alvoroço \ & como o cami^^

de fua prefença , & o termo politi- nho havia de íer por agua , o Santo

co,que na meia,& tudo o mais ufa- fe mcteo em hum batel,& indo-lhe

va, diifcrente dos outros compa»' dizendo os feus que naõ haveria

nheyros , & a liberalidade , com no Moíleyro pcyxe para o agaza*

que repartia com todos daquillo, Iharem , &que conviria comerem
que lhe punhaô na mefa , polto que coufas de gordura , & dizendo o
os dous Religiofos o trataílemcõ Santo que Deos tena cuydado de
igualdade,chamandolhe Fr. Chrif prover o que foffe mais íerviço feu,

tiano, o homem veyo a conhecer faltou de dentro da agua humpey»
fer aquclle o Arcebifpo de Can« xe debom tamanho, chamado Bre«-

tuaria, ò( aífímodiífeafuamulher, ma, 5c ficou no refaço de Santo
& dalli em diãte o ferviraõ cõ mais Thomàs com grande admiração de
rcfpeyio,& lhe davaô os mimos, todos osprefentcs. Chegados ao
que tinhaõporcafa,&nofimcon- Moíteyro,foy o Santo recebido do
veyo ao Santo confcçar quem era Abbade Gondefcal lo de fanta me-
por naõ cahir cm mentira, & no dia moria, & dos mais Religiofos com
feguinte muyto de madrugada fe cítranha veneração, & alli achou
poz a caminho defcalço , & a pè,& hum privado dei Rcy de Inglatcr-

por grandes lamas fez aquelle dia ra , por nome Ricardo de Luci,que
jornada de doze legoas , que ha de íe hia para o Reyno,& quiz períua-

Graviningues a hum Moíkyro da dia ao Santo que íe tornaíle cõ elle,

Ordem de Ciftcr chamado Clari; o£ícrecendo-fe a compor fuás cou-
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ííiscomelRey de modo^q ficaíTem citação, que fízcraõ ao Santo j na

na primcyra amizade ; mas, como fèrma que fícàraôcó clRey. Para o
ellc naõ açcytaíTe íuas promcíTas, qual cfFeycoforaó deputados Ro-
conhecendo quacs faô as de gente gerio Arccbifpo Eboraccnfe.GiU

de paço ^ Ricardo fe Iheconverteo berto Bifpo de Londres, Rogério
em inimigo , & promctteo de por de Vigornia > Hilário Ciceíircnfc,

fua parte o pcríeguir todo poífivcl. & Bartholomeu Oxovicnfe , os

Agora que temos o Santo poíio em quacs carregados de pcy tas , éí ri*

(alvo, como vio em fonhos hum quezas íe partirão acompanhados
Diácono da fuâ Igreja deCantua- de muytos Senhores, & privados

ria quando lhe parecia vcraelRcy, delRey,aííim para irem com mais
& fua Corte , fcgumdo hum Ouri- authoridadc , como para eíics vc-

ço cachcyro, que levava íobre íl rema eííicacia,comqaços Bifpos

hum. livro dos Aílos dos Apofto» accufavaò a Sanco Thomàs na Cu»
los, o qual caminhado cm rodcyos ria Pontifical. Embarcàraò-fc para

para o mar, no fim lhe efcapava das França no próprio dia^que o Sanro

mãos com grande dordclRey , & íe embarcou , & levando todos a

dos ícus , que parcciaó ir andando me fma derrota , tiveraó os delRcy

pormcyodehumaiempcftade, on* hua tormenta, que lhes teve anão
de chovia tanto fangue , que tingia quafí alagada , & o Santo chegou
a todos , & dava pela bocca ao pro- ao porto com bonança : & depois

prio Rey.Fallarcmos do que paíTou dclle íer chegado ao Moíleyro de
na Corte ao tempo de íua fugida. S. Ber tino , chegarão ellcs ao Caí-

Porque os criados,&familiares do tello de S. Ãudemaro, donde fe fo*

Arccbi/po, temendo a ira dciRey, raóver com Luís Rey de França,

andavaô como attonitos bufcan- que cntaô citava no Caftello do
do para onde fugir, deytando en. Compendio,& lhe dcraõ cartas de
treiijui^osletornariaó aprender Henrique Rey de Inglaterra ào
o Santo , ou efcaparia

,
para ellcs próprio teor, que as tinhsó dado a

afíim determinarem de íua vida : outros muytos fenhores,nas quacs

mas defta duvida os tirou hum Ca» ihe dizia como Thomâs,Arccb;ipo
pcllaô feu, dizendo que femduvi« qucforadeCantuaria,íeíahirado

da citaria o Santo fcguro, & eíca- Reyno fem fua licença , como trai

'

paria, porque cl! e ouvira cantar no dor perjuro , & faiío àfua Coroa;
araotempo defuaparcidaaqucilcs pelo que lhe pedia o naõ admittifiTe,

pfal.iij. verfos de David. Ammânojirnfir ncmdéíFc acolhimento a fuás ter»

cutpajfer erepta eft delaqueo venân- ras, &omefmo lhe diíTeraó os Bif»

tium: laqueus contntus eír^ & nos pos,§c criados delRey,exaggeran

•

liberati fumus y que querem dizer, do com muy tas palavras a pcrtina*

Minha alma a modo de paííaro efcar cia , & rebcllíaó de Santo Thomàs:
pou do laço dos caçadores

;
que- &como repeciíTcm algúas vezes,

brou-fc o laço , 6í eu fiquey livre.L fallandono Sãto, otcrmodc faílar.

Ouvido ifío, tiveraô alguma quic. dequeelReyufavanacarta>CArce*

taçaó, crendo que Deos o livraria.; bifpo q foy deCantuaria) íc doeu
Mas clRey quando entcndeo o que o Chriftianiffimo Rey Luís da in-

paíTava, ficou taó alterado,que fem juria da Igreja Catholica , & com
fe determinar mandou chamar a grande eílicacia perguntou quem
confclho,& depois de varias opini- privara o Arcebifpo de fua digni-

ocns aíTentàraô que os Bifpos fof* dade j & como lhe naõ dcíTem rc^

ícm à Corte do Papa,& feguiirem:^ poíla., elRey profeguto , jdizendo
... .i \iu

1
,>>i

, . . que
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quecomfercmfeu Rcyno taô fo- guftias do Santo , o dcfamparo do
bcrano , como Henrique o era no favor humano , que achara cm íua

de Inglaterra, fe naô atreveria a coníiancia,&tudoomaisqucpaí-

privar de fcus Benefícios o minimo íára até aquclle tempo, de que o
Clérigo de íeuReyno^quanto mais Papa mofírou tanto ícnti mento, q
hum Arcebifpo Primas, & de tan- cm prcfença de todos derramou
ta prehemincncia como o dcCan. muytas lagrimas, &diírcqjágo«
tuaria,& fcm mais lhe admittir ra» zava na vida do privilegio de Mar-
ra foens defpcdio os Embayxado» tyr quem tacscoufas padecia por
res muy confufos,& defcontcntes defender a Igreja Catholica, & c5-

de fe verem taó mal accytos. Idos íolandoos mcn(ageyrostos defpc-

clles^chcgàraõ deus hcmcs de caía dio com muyta benignidade : 6c

do fanto Arcebifpo , que vinhaõ a porque no dia feguintc haviaõ os
húa jornada arras dos Embayxa- EmbayxadoresdelRey de fcr ou.
dores 3& havida licença para fallar vidos em Confiftorio publico, fc

a elRey, lhe deraõ hua carta do Sã- quizcraõ achar alli os do Arcebif-

to, que elle eílimou muyto pela po,para dar boa relação de tudo,&
grande opinião, que tinha de fua viraô que depois de aíTentado ò
virtude , &conftanciaj& ouvindo fanto Padre em ícu throno,&: ós
da bocca da judies meníagcyros a Cardiaes , & Prelados em feus lu>

hiftoria de fuás perfeguiçoens , fc gares competentes ; fe ievancou o
compadecco eílranhamente delias, Biípo de Londres , & failou deite

dizendo que lhe chegavaó ao cota- modo. Gomo o governo da Santa

ção as dcmaíias dc!Rcy,& que naó Madre Igreja ( Padre fantiflimo)

as commetrera, fc fe lembrara da- alfimem todo, como em parte c5

•

quellas palavras de David. Irafci* pete à difcrição , & arbítrio de
mm i é' noiíu pecçare ; ao que ref» voíTarSátidade, aflim convém guiar

pondeo hum daquelles criados do as coufás de roòdo, que aquelles^

Arcebifpo como homem de corte, que com diícrição as governaõ^ te •

Lembràra-feelReydeffeverfojfe o nhaõ o favor merecido,& os teme*
ouvira cantar em íeu Paço tantas rarios,& precipitados em feus jui-

vezes, como voíTa Alteza ouve no zosfintaôorigor Apoílolico,para
fea : ao que fe forno elRey de Frã- emendados que adiante vierem âo
ça, & no dia feguinte rcfpondeo mundo. Porque fendo aílim, naó
ao fanto Arcebiípo,dandolhc fcgu. haverá quem fe atreva a romper a

ro, & licença para eítar em fuás paz,&pòro E liado dehum Rcyrto

tcrras,ôc confolando-o cm feus tra- cm contingência , como agora fuc-

balhos com palavras muy devotas

.

cedcocm Inglaterra , onde por húa

Daqui fe partirão em feguimento leve , & pouco importaínte caufa

dos Embayxadores de Inglaterra (fácil de remediar ao prmcjpioj

para Sans , onde cílavaoSummo levantou o Arcebifpo de Cantua»
Pontífice , & chegando achàraô a ria tal difcorducntrcelRey, Ôc a

Corte muy alvoroçada pela infor. Clerifía , que deyxou o Reyno em
mação, que fcmeàraô nella tanto, termos de fe perder; & tudo por

que muy poucos Cardiaes quize* fcguirfeujuizo,& arrogância fem
raò admittir os menfagcyros de confiderar as condições, &quali«

SantoTiiíomàs,atd que alcançando dadesdo tcmpo,cm que vivemos,

clles licença para entrarem afallar & oconfelho de outros Bifpos,a

cora Sua Santidade , lhe conràraõ quem fua dureza nunca pareceo

por cxtcnfo as tnbulaçoens p 6c áit- bem ; & para nos infamar a todos

,

fcm
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ícm haver quem o pcrfcguiíTc , fc Nicolao Bifpo de Troes , & do
fâhio fugindo do Rcyno confor • Abbade da cafa , que o naó dcyxá-

mc aquillo^quc cftàcfcruo. Fugit raóacéopôremfalvonaCidadede

tmpíus, nemme per/eqttente. foje o Sucíon , onde fuccedeo vir clRcy

mao fem ninguém o pcrfcguir. A Luís ao dia fcguinte depois da che-
Prov.18. dias palavras acodio o Papa dizé- gada do Santo. E labendo como

do. Farcefrater^Òí cuydado o Bif- clle alli eílava, fc foy apear com to.

po que lhe dizia que pcrdoaíFe ao dafua Corte á porta de fua poufa»

Arccbifpo , diíTe que jà lhe tinha da, 6c fez honras taô cxtraordina.

perdoado^ a que o Santo Padre dc« rias a Santo Thomás, que todos as

clarou fua tençaò, dizendo : Naõ notáraõ por maravilha; & depois

digo tal , fc naó que te perdoes atí de terem praticado largamente cai

mcfmo,& olhes o termo de fallar, matérias de fua períeguição, lhe

de que ufas. Ficou o Bifpo taô cor- diffc clRey que cm quanto duraíTe

tado , & cotifuío daquellas pala- fcu deftcrro aceytaífe o agazalho

vras , que íe fcntou ícm dizer mais de fua Cortc,& as dcfpezas de íuas

couía alguma. Nem teve melhor rendas com tanta vontade , como
fucceflo Hilário Bifpo Ciccílren. dle lhas ofFerecia , & tornandolhc

fe, que com palavras cnfeytadas o Santo as graças de tanto favor,fc

andou dcfirariando em pontinhos, deteve alguns dias com clRcy , no
porque oriío, 6c motejar dosou. fim dos quacs querendo ir beyjar

vintes o confundio ,& fez callar. o pé ao Papa,& dar razaô de fi, co-í

Faliàraó de pois o Arccbifpo Ebo. "^o convinha,clRcy lhe deu gente,

raccníe , & Bifpo Exovicnfe , & & cavalloscõ tudo o mais neccíTa-

melhor que todos o Conde de J^io para fua viagem. E chegado
Aruldcl : mas, como fua prctenfaó a Sans foy recebido do Sumo Í?ofi-

_cra que dcíTem na Cúria o Arcebif- ^i^cc com moftras de amor pater-

. po por condenado, ou o rèmettcf- '^^l , dandolhe brevemente a enten-

fem a Inglaterra para là fcr julgado ^^^ quanto ícntia fuás tribulaçòcs,

pelos juizes, que o Papa nomcaíTc, ^ dizendo que no dia feguinte o
nunca podéraõ alcançar outra re. ouviria cm publico Conííílorio,

pofta mais favorável, que dizerlhe onde lhe encomédava que contaíTc

ofummo Pontifice que a^uardaf- diíFufamentc os princípios da íua

fcmaili avinda de Santo Thomàs, tribulação, Ôccaufas de fcu dcftcr-

& ouvidas as partes ambas,proníí

.

^o > como cm cíFeyto fez.

ciaria fcntença , porque antes de
iftoícr, cm nenhum modo deter.

minariacoufa alguma. Vendo clles CAPITULO VII.

quaõ mal fe encaminhavaõ fuás

pretcnfoens ,& que havia fama de ^^ <9'«^ Sartío Thowâs pâfou com o

os roubarem no caminho quando Papa^ e^ como tomou de fuás mãos
tornaíicm, dcraõ prcíTa em fua par- o habito da Ordem de Cifler , ^
rida, & fem conclufaô alguma fe fifay aoMofteyro de Ponttmaco^
foraõ para Inglaterra, para onde ò àasperfegmçoenStqueelReydè

os deyxaremos ir , por tornarmos Inglaterra lhe ordenou-

a fallar do Santo Arccbifpo , que
tendo avifo do falvo conduto deU IWT O dia feguinte às horasquc
Rcy de França, & do favor que ha- JL^ o Papa ordenou, vcyo San-
via no Papa , fe partio da Abbadia to Thomàs ao Paço , & o Papa ihc

de S. Bertino , acompanhado de deu aílcnto muy junto de íi ,
por

í . ihc
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lhe fazer a honra devida a íua pef- liberdade de feus membros , pof
íoa , & dignid.;dc : & aguardando confcrvar a luz , & gioria dos Ar*
íe haveria quem por clíc fallafle, ccbifposdeCantuaria^pornãoaffii

como era coíKimc,quando vio que nar nas injuítas Leys , que Hcnri-

naôhavia,ofezoSantoporíimer- queKcy de Inglaterra ordenou co-

mo , levantando'fc cm pc por hon- tra as immunidades Eccieíiaíticas.

radoauditorio, mas fazendo! he

o

Se cfi a caufahe pequena, fugcyto

a Pontifice íinal que fallalíc de feu cíiou ao caíligo ; mas, fc he qual
r aficnto, começou deftc modo. parece, deve-femc o favor , & loc-

A inda que o extremo de letras, corro Apoílolico,& fe as Icys dei

.

& fabcdona me naõ acompanhe taõ Rcy faõ para confentir,approve-as

conhecidamente, como as digni* vcíTa Santidade , & cftc fagrado

dades devidas a quem o tivera , a Collegio , & tirando hum caderno

experiência de negócios graves me da manga, q deu com alguas lagri«

cnfína com tudo a naõ a ventu- masnamaõdoPapa,dizendo; Eií«

rar por occafiões pequenas couías aqui ( bcatiilimo Padre) a caufa

de muyta importância -, por onde dcfta perfeguiçáo que padeço, &
naõ he de crer que eu por caufas porque fuy tantas vezes julgado*

íem fundamento abarataíTe a pri- Leu o Papa em alta voz as leys deU
vança dclRey de Inglaterra, a opu. Rey de Inglaterra com tanta ad-

lencia de meu Arcebifpado, aquic. miração dos ouvintes, q naõ hou.

tacão de minha vida , & o que he ve quem naõ derramaíTe lagrimas

inais , o íoíTcgo do Eílado Eccle- com dô do fanto Arcebifpo , & fc

íiaíhco daquella Província. E tan- naõ indinaffe da tyrannia de feu

to íe moftra mais a importância da contrario,& o Papa tendo o cader*

caufa,que a ifto me moveo , quanto no na maõ, & pondo muytas vezes
mais tenho na maõ rc(^ituirme a os olhos neUe,como attonito re-

toda a privança antiga íó com húa prendeo amoroiamentc o Santo,

minima palavra , fe contra o que porque a primeyra vez dera algum
devo à minha confciencia, a qui« diilimulado confentimentoàqucU

zeíTe dizer em favor delRey de In- las Leys,& depois louvou fua côí*

glatcrra. Mas,comoeílc cargo,quc tancia, animando-o a perfcvcrar cõ
indignamete poíTuo , me põem ou* firmeza em leu propoííto , & pro*

trás obrigaçoens diíferentes, & a mettendolhe todo ofavor poliivcl

j

Ley de Chriíto meu Redemptor na emprczaq tinha começado. No
I

me manda perder as honras,& vi da dia fcguinteem particular audiêcia

por defender a liberdade de fua fezobátorcnunciaçâodoArccbif-

Igreja , eíla caufa taõ importante pado nas mãos do Sumo Pontífice,

me faz ( Padre fantiflimo ) andar allegando fua infuííicicncia, & di*

perfcguido,&defterrado,julgan- zendo que por ferpofto na quella

do cada hum minhas couías con- dignidade mais por vontade dei-

torme a informação de meus con* Rey, que por eleyçaó do Efpirito

rrarios, íem acabarem de conhecer Santo, tinha efcrupulo de a pof*

meu fundamento. A perfeguiçáo, íuir ; mas o Papa,que conhecia íeu

que padeço , naõ he por culpas pro- animo,& virtude , depois de ma«
prias,[pofto que para com Deos duroconfclho,queteveíobreonc.

icnha muytas] naõ por interelTc gocio, lhe não quiz aceytar are-

meu , nem por honras, que pretcn* nunciaçaõ , antes lhe mandou no*

da : he por Jeíu Chriíio,por íua vãmente que pcrfevcralle com to-

Igreja
,
por defender a honra, óc daa cõíi;ancia,aírim na dignidade^

como
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como na defcnfaô da juíliça , & nas.cô que derramava muyta copia

para o enriquecer de merecimen* de fangue. E querendo imitar cm
tos , & odifpor para o martyriOi tudo a vida daquelles^cujo habito

lhe mandou íe recolhcííc no Moí. veíUo, fe abfteve de comer os maa.

teyro de Pontiniaco , que he da fa« jares, de q antes ufava>& comia fó.

grada Ordem de Cifter,ondc efta- mente hum polme de farinha dcía-

ria até fe tomar concluíaõ cm fuás brido, & mal temperado, & os ou-

Goufas. Com eíta refolu^aó , & troslegumes^que feufavaõnoCó-

muy tos favores do Papa íe partio vento,ôc como foíTc contra o cftylo

Santo Thomàs para l^ontiniaco, defuacriaçaôiCahioemhumapcri'

onde foy recebido com geral con- gofa enfermidade , de q eftcvc em
tenra mento dos Religiofos ,

que ti. ponto de morte. Mas naò foraõ fó

nhaô por grande mimo do Ceo fe- cites os trabalhos,por onde cami»

rem depoíitarios de taõ rico the* nhou ao Ceo, porque elRey de In.

fouro. £ confiderando o Sanro CO* glaterra o martyrizou no animo

mo todos os Arcebifpos de Can- primeyro de omartyrizarno cor.

tuaria foraô Religiofos , & os Co. po, mandando íahir fora do Rcyno

nigos daquella Igreja oeraô tam- a todos feus parentes, fem perdoar

bem, crendo que Dcosomandà» avelhos , meninos, nemmolheres

ra àquelle Convento para reforma, prenhes , antes defpojados de íeus

çaõ de fua vida , efcreveo ao Sumo bens ,& fazendas lhes tomou jura-

Pontifice que lhe mandaífe licença mento
,
que fe iriaõ ver com o /ar-

para tomar o habito de Religiofo cebifpo onde quer que cíliveíTe,

naqucUa caía onde eftav a ,& fe & lhe contariaõ o mal padecido por

obrigar às leys da Regra de S.Ben» fna caufa. Chegou iílo muyto ao

to na forma, que a dignidade lhe Santo, &oIaftimou cruelmente;

pcrmittia. Concentou-fe o Papa de mas,conformando-fe com a vonta-

fua pctiçaõ , & mandando fazer de do Scnhor,confolava os que vi-

huma cogula de panno groíío íem nhaõ,6< laes dava cartas para elRey

apifoar , a benzeo , & lha mandou de Franç3,Sc outros Principes feus

com huma carta chea de confola. amigos, os quaes por reverencia

çaô, & admocftações paternas , & de Santo Thon[>às accommodàraõ

chegado o menfageyro que a leva- íaõ bem a feus parentas , que ne-

va, o Santo a veftio em fua própria nhuni fcntio neceílidadcs , nem vi •

camcra,& com ella fe foy a Capitu veo menos de feu Eftado , & muy-
lo ,onde pedio aos Religiofos que tos deyxàraô morgados , & cafas

como a Irmaõ , & companheyro grandes em França bcmmayores,

feu o cncomcndalTem a Deos em doquepudéraõ dcyxar cm Ingla •

fuasoraçoens , ScpediíTem a paz, terra. Vendo elRey de Inglaterra

& quietação da Igreja de Cantu* que todas asperfcguiçóesordena-

aria,& das mais de Inglaterra, para das contra o Santo fe lhe conver

.

que ocftado Ecclefiaitico gozaííc tiaóem confufaô própria , tornou

da quietação antiga,que fcmpre ti- a mandar Embayxadores ao Papa,

vera. E daquellc dia em diante tra

.

& pedirlhe fe viíTcm ambos cm hu

tava com os Religiofos , & fcguia lugar fmalado, para alli tratarem

os aclos daCómunidadc com tanta de paz,& da concórdia, que podia

lhaneza, como íe fora qualquer haver na porfia do Arccbifpo; &
dclles. Trazia huma túnica de cili. polto que o Papa dcfejaífe eítas vif-

cio,quc lhe chegava até os pés,& tas , como clRey naó queria que
tomava ordinariamente dicipli* Santo Thomàs fe achaíie ncilas,

antes
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antes fofic cKcluido,& desfavorc- moílrar o fucceíío de fuás coufas

,

eido de ÍUii graça, para padcr íaílíir ^ o roartyrio, com que o havia de
fcm tcíieír.iinha , que ddcubiiire glorificar : porque acabando huma
fuás diíliiiiulaçòes j naõ veyo nada madrugada de celebrar, & eílando

a cíFeyto, antes íe partioo Sumiiio proftrado cm devota oração diante

Pontiíiccpara Roma^ deyxandoa do Altar onde celcbràra^ouviohua

banco Thomàs no meado Núncio voz, q lhe diíTc : O' Thomàs, Tho-
de Inglaterra com toda a prehcmí- mas, a minha Igreja fera muy hon-

nenciaj & authoridadc antiga^ ôc o rada, & receberá gloria cmteufan*
levou comfigo atè a Cidade de Bi- gue. Admirado o Santo daqucUa
thuna , donde o tornou a mandar voz fc poz de joelhos,& pergútou
coro íua bvnçaó para o Moítcyro Scnhor,qucm fois vòs? Ao que rei*

de Fontiniaco, onde o tornarão a pondeo a voz. Eu íoujefu Chriíto

buícar novas pcrfcguiçúes de fcu Filho dcDeos vivo teu irmaõ^DiíTe
advcrfario : porque chegou htima entaô o Sãto. Oh Senhor,fc fbíTeis

carta deíRey Henrique ao Capitu- fervido de fer honrado , & glorifi-

lo geral da Ordem de Ciftcr , que cado em meu langue ! Ao que noíTo

cntaó fe celebrava , na qual lhe di« Redemptor reípondeo* A minha
zia que , íe naó lançaílcm fora do Igreja fera honrada em teu fangae,

Moílcyro de Fontiniaco aquelle & tu por cila alcançarás a verda»

homem inquietador da lua Co- deyra Gloria. Ficou o Santo muy
roa j, clle faria fahir fora de fcu confoladocóeíla revelação, 6c da-

Reyno os Monges de feu habito >& quella hora cm diante nada dcfcja«

daria os Moíieyros a quem bem va mais , queveríe cercado de crk
lhe parccedc. E como de hum ani- bulaçocns por Jefu Chrifto, o cfoíà

roo tal íe podiaõ efperar eíles , & lhe moftrou eftando dormi &

outros mayores deíatinos , man» qualidade de feu martyrio,por4ija{

dou o Capitulo geral moílrareíle lhe parecia verfe em hum f;raf!iclt

recado ao Santo,& pedirlhe que os Templo poíto diante do Papa , áa

aconfelhaíTe o que niílo fariaó ^ CollegiodosCardcaes,dctcnâ£sÉ^
mas como a invenção do recado do a caufa da Igreja contra elRe^

foffc,tal que íhe dava a entender fe de Inglaterra, favorecendo o Papa
fahiíTe do Convento , o Santo ref- fua cauía,& os Cardeaes a delRcy^

pondeu que aílim o faria , por naó & durando as altercaçoens,& con-

ier huma pcííoa particular motivo tendas, lhe parecia entrarem no
de taó grandes danos. E fazendo Templo quatro homens armados

,

íabcr ao Tanto Rey Luis efta nova que lançavaó maó dcllc com gran-

inquictaçaõ , elle aícotio emfum- deviolccia.&lhecortavaóacoroa,

mo grão 3 & naó deyxou de eíira. apartandolhe a pelledocafco, de q
sihar aos Monges movcrem-fe por logo íe fentia desfalecer, & acabar

refpcytos humanos a excluir de íi a vida. Pelaqual viíaô (que elle em
h-um Varaó fanto,& jà leu irmaõ na fegredo communicou aos Abbadcs
prafifTaõ , ík habito. E logo lhe de Fontiniaco , & Valleliicente)

íiíínouaCidadedc Sans,onde vi« entendendo claramente como ha»

vclfe 5 ^IJic deputou rendas baftá. via de morrer por defenfa da li.

tcs para íiiU.ntar gente, & cafa berdadc Eccleíiaífica, & aílim fc

conforme lua dignidade , & gran. íòy difpondo para cite bem, que jà

deza. Aiites de Santo Thomàs fc cftimava de o ter. Sabendo-fe na.

partii de Fontiniaco, onde eftivera Cidade dcSans a vinda doSanto^
dous annos :, lhe quiz o Senhor oí;tluoarci:eberHu£O^Arccbilpo

delia.
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delia, com toda a Clerifia , & po- quem o contrario fizer,

vo, tendo por grande felicidaac a f Ningué leve cartas do Rcy-
vizinhança de taôabalizada pciToa, no, nem recado de palavra de pcf-

&opiedofo ReyLuisoveyolo^o loas Eccleíiafticas , ou fccularcs

viíitar , & tmha por coftume ordi- para o Papa ou Arcebifpo íobpena

nano quando entrava na Cidade de de priíaò,& fevero caíligo-

Sans irfc apear à Igreja ,& depOis a 6 Se alguns Bifpos , Abbades,

caía do faiico Arcebifpo , todas as ou Clérigos quizercm guardar !»•

quaes couías craò novo veneno terdidtoSí&cenfuras doPâpa,fem

para o animo delRey de Inglaterra, mais figura de juízo fejaõ dcftcrra^

que dando de hum mal cm outro

,

dos do Reyno ellcs, & íeus parcn«

mandou Embayxadores ao Empe- tes, & as fazendas applicadas ao

rador Frederico, quefuftcntavao Fifco.

íciíma da Igreja , oíferecendo-lhc 7 Todos os Clérigos, que refí»

fua companhia ,& promettendo de dircm fora do Reyno , íejaó notifi-

negar logo a obediência aoverda» cados que dentro em três m.zcs
deyro Pontifice Alexandre , como venhaô refidir cm fuás Igrejas^ren.

cm cíFeyto comprio, conftrangen- das , & Benefícios , & paííando o
do a todas as peflbas de fcu Reyno termo,fiquem devolutos a clRey.

que em nenhum modo guardaííem 8 Os dinheyros de S. Pedro
fuás Bulias 9 nem obedeceíTcm a fc naô daraõ mais aos Oífíciaes do
feus mandados; 5c para mais publi- Papa : mas feraõ recolhidos poror*

ca defobediencia , vendo que o demdelReyem fcu thefouro, Sc

Papa lhe punha Interdido , & cen* defpendidos por fua ordem,

furas no Reyno, conftituhio eítas 9 Os Biípos de Londres, &
perverfasLeysem ódio doPapa,do Norvicenfe eílaraõ à mercê dcl-

Arccbiípo,& da Igreja Catholica, Rey , & feraõ admoeítados pela

as quaes porey, para que fe ve)a a Juftiça fecular, que eftcjaó a juízo,

ccgueyra de huma alma defampara» & dem conta do que fizeraõ contra

da da mão Divina. as Leys de Clarendonia , & da cx«

1 Qualquer peíToa, que for communhaõ do Papa,quc publica-

achada em Inglaterra com cartas raó em fuás Igrejas fem licença

do Papa, ou do Arcebifpo,fcja pre- das Juítiças delRcy.

fa^Ôc delia fe faça juftiça como trai. Publicadas eftas tyrannicas Leys
dora a elRey, & à lua Coro i. com geral efcandalo da Chriílan-

2 Nenhum Clerigo^nem Frade dadc , naô faltarão alguns amigos,

de MiíTâíOU Cóverfo feja coníenti- & devotos de Santo Thomàs, que
do ir fora do Reyno , nem tornar a lhe mandarão o traslado delias,cm
clle,falvofepara fahir moflrar li- particular hum, que como cader-

ccnça da Juítiça,& para entrar dei- noem que hiaô lhe cfcreveo a car(a

Rey; &achando-fe algum^quefaz feguinrc.

o contrariojeja prefo,&caítigado. Pofio que naè fej>fe terá i/offét San*

5 Nenhuma peíloafcjaoulada tidade fabido o que mandou elRey ás

aintimara Appellaçaó das íenttn- Juasjufiifas de Inglaterra, aqueen»

ças^ que no Reyno fe derem para o comendou a guarda y^ q/tgilanaa dos

Papa , OLi Arcebifpo. fortes do Reyno ^ forque naõ ha/a por

4 N enhum mandado do Papa, onde vir recado algum de Roma , nem
ou do Arcebi ípo feja admittido, o Interdião^que cà fe eff^cra cada hrai
ou obedecido no Reyno , fobpe. lhe mando aqui a fubflancia das noi'as

na de fcr prezo, & caíiigado Lep^quefe;^, 0" da pena, que fora

delias
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deiUs affínou a quem trouxeffe o tal itf conhecimento de feu erro fem a

terdíãõ^ ou cartas de 'VoJ^a Santidade^ dureza de cxcômunhóeSp & novas

O" disqueJsndo Reli^U{o acjuelle que ceaíufas , ainda que tudo em vaõ,

taes Bulias trouxerjlhe cortem ospèsyfe comoo lUCceíTomoítrou.Naôdey.

c lerigojihetifem os olhos)&* o calhem', xava elRey neftc meyo tempo de

jeforleygo, que o enforquem , [e gajo, pedir ao Papa Juizes delegados, q
cfueoquej/mem. E havendo Bifpo,que cntendeíTcm na caufa do Arcebif-

for tem6r do tal Interdlcio je queyra ir po ,& por fuas valias alcançou fe-

do Rejno yfayáfó com hum bordão nas rcm cites hum Cardeal Presbyrero

mãos% & hua roupa vefixda. fem ow chamado Guilhelmo, grande fau«

tra frovifaõ ^ companhia, nemdefpe* tor daS coufas dclRey , & Otho
:^a* Manda mais que todos aqueUes, Diácono Cardeal homem ambicio-

que em ra:^aõ de eftudo andaõfóra do ÍO ,& pOUCO amigO de SantO Tho-
JReyno^ fe recolha ajuas terras dentro màs , OS quaes vindo a França OlOÍ-

em certo tempo fobpena de perder as tràraõ tal animo contra fuas cou-

rendas que tiveremi Ú^ ficarem para ias, & diíTcraôtaes palavras, que
(empre defterrados, E Oi Curas^ queem clRcy Luis mandou correyos ao

ra^^aÕdo Interdtcto nao qui:^rem cr- Papa , pedindolhe que rcvogaíTe o
iebrar emjuas Paroquiaiffejaõ cafira- podcrque tinha dado a taes Juizes,

dos. Efinalmente que todos acjuelles, pois manifeftamente craó contra*

que nefte particular defobedecerem a nosaoSintoArcebirpO,6c naõpo*

feus mandados
,
por feguir os do Sum* diaõ julgar verdade em íua caufa

5

mo Pontifice^ ou fo/os , jejao primados o quc clle fcz, conftandolhc defía

de todas as honras , Benefícios , 6^ rf»• certeza , & aflim revogOU aos Lc*

daS) que tiverem no Reyno, Ejie avifo gados O podct dc julgar a cauía del«

mando a i/ofja Santidade obrigado das Rey , & do Santo, dandolhe fó li-

rafoens particulares de amífadey&' das ccnça para tratarem cntre ambos
geraes deCathoiico , G^ oferecido aos por via dc conccrto, & amizade,

perigos das tjrãnnias dei Rey. coufa quC cllcs, & clRey dc Inglar

Naõ battáraõ todas e (tas deíor* terra fentiraõ muyto. Mas diíli*

dcs para aquietar o animo delRey, mulando com fua mágoa , manda-
antes mandou ajuntarosBifpos do raõ osCardcaes chamar o Santo

Reyno, & de comum confcntimen- para ver fc com boas palavras o po»

to ( dado que alguns faltaíTem.quc diaõ mover aos querer por Juizes,

levados do temor dc Deos naõ cõ- ou a renuciaro Arccbifpado ; veyo
fentiraõ em tal coufa) mandarão clle no mefmo dia, que lhe foyaí!i-i

citar a Santo Thomàs , para que nado ,& a noyte antes de lhe falia •

vicííe reíidir cm fua Prclafia , ou rem,vioquelhemandavaô dar pe-

fcíTe refpondcr a Roma às accufa- çonha dentro dc hum Calíx de ou*

çocns dclRey. Tudo o que faziaô ro muy rico, & bem lavrado,& íc

por inquietar o Santo ,
para que íoltou nafermofura das palavras,

occupado cm novos trabalhos per- com que Guilhelmo quiz perfua.

deífe a lembrança de proceder com dir ao Santo a vencnofa tenção dc
ccnfuras contra íuas inquietações, feu animo, que no fim Ihefahiraõ

& dcíatinos: mas clle, que hiadif- cmvaó, & fem conJufaõ algíía fc

pondo íeu animo para a paciência foraó ver com eIRey de Inglaterra,

tio martyrio, que cíperavatfem dequcmaccytàraóhõa Appellação

ptrdcr ponto de fua authoridadc dasccnluras do Arcebifpo, & car-

os admoeítou com toda abrandu. regados dc does fe partirão para

ra, trabalhando pe^os reduzirão Roma*
Rrr CA-
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afOifa^^ttei^amais por feu y (jue pay

meu rejfeytq ^
porquefendo meufenhor^

CAPITULO Vli I- meu Rey^& meu filho e/pirituai, como

; i..i -i,l fenhorVosdevOyÚ^ojfereçomeuconfe»

Daxarta qtte Santo Thomàs efcreveê lho , &'fer^'tfo de modo , que hu Bifpo

A dReydeirigíaterrãi das cenju* temente a Deos^O :^elofodahonrade

ras éjne promnc: ou contra alguns jua, igreja o devep^ phde fa:^er : como

BifpOS,& Fidalgos , Cf das novas a Rey vos de^vo acatamento , admoef»

difcordtas que elRey fuflentava. tacão ^ ó' reverencia ;
Ú^ como a filho

fou obrigado em ra^ao de meu officio ^

VEndo Santo Thomàs a per* reprehenfaÕyÚ^ cafttgo.pois he cofiume

tinacia, com que clRey pro- dospays reprehender osfiihos, hora com

cedia .,& como fazia mercês a feus brandura , hova com afpere;^a paracom

privados das terras da Igreja de a variedade das exhortaçoes os provo^

Cantuaria,& conftrangiaos Cleri» cara emenda defeusdefcuydosi^ aje*

gos a rcípondcr em feu Juizo , & guir o caminho^que mais lhes convém»

ajuntava os Bifpos para o citarem JNem he occuUo ao bom jui^ de voffa.

para Roma , & fazerem outras def» ^íte:^a quanta obrigação tejendo Rey

ordens ,
quiz ver ÍC por bem dana foberano , mojlrar emfua pejfíoa própria

algum remédio a tantos males^para os exemplos.que ha de imitarfeu povo,

o que cfcrcvco a elRey a carta fc» para que das obras dacabeça je ornem

guinte. as mais partes defie corpo devora Re*

. Senhor^naoefia na minha maoencu ' publica , & logo convém a quem Veos

hiir ^Ú^ diffimular osgrandes dejejos ,
po;^em vo[j<y efiado premiar co mercês

que tenho de ver a vojja ^lte:^a ,
&* a vofosimitadoresfi^ cafiigarcom ri"

praticarem particular coufas , q impor» gor aquelles que jeguirem outro cami*

taÕmatsafeufervifOiqameuprovey» nhopor virtude do poder, que da Igreja

to : porque confio que Vendo me voffa recebefies ao tempo que vos ungirão em
m/álte:^a , fe lembrara dos muytos fer- Re) de Inglaterra. E nO modo da unção

viçosjque emfua cafut^' Corte lhe
fi;^,

Veríeis os doens^co que Deos vos manda

acompanhados de tanta fidelidade , Ó" governar vojfopovo , porque na unçaa

pureza de animo
,
quanto o Senhorme da cabeçafe entende o dom dafcienàa^

*ajude naquelle uLtimoexame , em que C^fabedona í na dos peytosa magnanr

todos eftaremos afui:^ parareceber ca- midade^ó" grande:^a Real ; na dos bra-

da humobem^ ou mal que mereceo vi» foS aplenaria authoridadei&' fortale*

vendo ^ Ú^ tambe para o animo de voffa ^a de caftigos , &* prémios : does que

•/íltej^afe mover à compayxaodeque Je concedem aos Reys tementes aoSc
por feus disfavores anda mendigando uhor^Ú^guardadores defna Ley^éf de

os eftra^hos fora de fua quietação ,
&* que forao privados aqueUes que fegui •

repoufo, ainda que pela Divina miferi' raoo caminho de feus appetites , €> íi-

^rdia me naófaltem nefie degredofoc- Veraõ em pouco a pa:^, &* governo de

corros degente piedofa , &* lembrança feu poVOjComofcrao faraóRey doEgyp-

Ào que S, Paulo aconjelha aos imitado- to^ Klabucodonofor, Saul , d^ Salomão^

res de ChrifiOy quando di::^ que convém & outros muytos dopovo Judaco: en^

jerem perfeguidos aqueilesque qui:^ere tre os quacs vemos alguns que Uma.lo

imitar a nojfo Redemptor Jcfu Chrijlo^ porpenitencia o peccodo , por onde Deos

& o que David ajfegura aos jufioS) di» os privava defies doens celefiiaes, fo»

\endo que nunca vio homem innocente raõ reftituidos com avantefados quita •

iáefampayado , ntm feusfilhos pedir pao tes degraça j como Davtd , E:^equiast

aos efiraníios. Dijfe que defefava ver ç^ outrosjquedeyxo por brevidade, E
'" h D aj/im
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afflm cêmo ChriJlofuPidoH a SMta Ma* ridade

,
pois quando mais nao fora que

dre Igreja , Ó remio , & comprou a for evitar a nota de mu da'Vel^ que ^oS
Uberdade delia to feu prectofoSangus

j

pode dar o mundo^ lendc^iosengcytAr

Jofrendo acoutes ^ efpinhos^ era vcs^ & l^m caufa o Papa , a que obedecejies ca

angufiias de morte ^ ajjim nosdtyxou tantas , o nao ds^vereisfa:^r
^
quanto

exemplo , que figamos fuás pajjadas , mais tratandovos elle em todos os ne"

donde veyo o ^pofiolo a di:^r: Se fade» godos que pode em con[ciênciaJao hon*

cermos com Chrifio , cem elle reynare* rada. O' amorofamente | que o nao po

mos^Ú^ fe cem elle morrermosf com elle deis aggravar [em claranota de in»

refurgiremos,E fendo affim que a Igre" grato, Nao quejrais pcis^ Mey, á" fe*

jafe divide em efladofecular^ó^ Eccle» nhor meU) Qje defejais a falvaçao de

fiajiico 5 em hum dos quaes fe compre* "^offa alma ) contrariar aos precejtos

hendem os Bifpos , &' Prelados , a que ^pofiolicos , nem ujurpar os bens , &
efià comme ttido o governo da Igreja liberdades da Igreja , pois o nãofa:^em

Militante^O' nooutroos ReySjPrinci' os outros Reysy & Príncipes chriftaos

fes^ Duques , CS^ Condes^ a que convém emfeus Ejíadosilembrayvos daquelle

a determinação dos negóciosfeculares^ afjinado , quef,:^ejíes cõ voffa mao^ó*

importa entender que opoder,&* autho' pu:^eftes no uãLtar quãdo em Uffeftmo»

ridade dosprimeyros foy dadaporChri» nafieriumfojíes ungido em Re) de In*

floaS»PedrOt ó" depois por elle a [eus glaterra pelo venerável Theobaldo

fucceffores^ quando lhe dij^e : Tu es Pe» meu antecefior^ ^rcebifpo de Cãtuaria,

dro^ alfobre efia Pedrafudarey minha em que promettefles guardar a liberda •

Jgreja fip* as portas do inferno não prem de da Igfeja^ O* não contravirpor vos^

falecerão contra ella. E a dosjegundos nem por interpofta pefaa afeus induL"

pende da Igreja Catholica , que tem a t0Sf& liberdades, Epois por mão da.

fuade DeoSi por onde ( com licença de própria Igreja recebejiesauncção, C^

"vojfa u^ltei^a) direy que os Rejs não opoder Real de q go:^is por largos aU'

podem mandar os Bifpos, ne excomun» nos , convem rejiituir ao Eflado Ecclc

gar^ ou abfulver alguém y nem tra:^€r fiaftico aquellas honras^^ i:^nçoenSf

os Sacerdotes ajui:^fecularyncmjul" que teve em tempo de voffos anteceffo*

gar duvidas de ditamos % cu Benefícios reSf (^ dar a minha Igreja de Cantua-

da Igreja , nem prohibir os Bifpos que ria as Vtllas^ Lugares )^ Fortale:^asy

conheção de perjuros,^ outros muytos que alienafies , CíT» defies da m^neyra^

cafos defta qualidade
,
quefe cotem nas quefoy vopofervico : Ú^ a mim de xe

LeySy que hapouco ordenaftes co titulo livremente tornar a meu ^rcehifpado,

deferem renovadas dos antigos Efia- C^ ternellea refidencia^a queoVireVío

tuíos de vojfos avos i mayormente fen- me obriga , ajjegurandofe de minha

do prohibido peio Profeta ifaias aos pefjoa .que nuncafaltara nas coufas to-

Príncipesfa:^erem lejls femelhãntes , cantes aoferviço de vofsa ^lte:^a com

di:^endo : Guarday as minhas leys^ O* aquelía antigua lealdade//^ fempre co*

ay daqueileS) quefaixem leys injuffaS) nheceo em meu animo^ da qual não de'

C^ efcreverao os EJcrivães leys ínjufias generare) em tudo aquiUo q a honra de

para darem oppreJfaÕ aospcbres emjui' Deos^ da Sãta Igreja Romana perm

:^^& forçarem o direyto dos humildes mittir, d^ ^e def lugar a obrigação do

de meupovo. Peço-vcsyfenhorjpormer* meu officio. Efeguindo vc(fauiíte:^

ce que cucais o Confeiho defle fervo outro caminho alhe}o dejla verdade

^

fiel^ a admoeflação de vofjo Bifpo , éf fajba de certo q em feu Re)nofi*pff]oa

aceyteis a reprehenfaÕ de vofo pay^ Ç^ jetira o ngorojo cafiigo da mão Divina*

não cl muntí^ueis de hoje em diante com Fez cita csrta ta6 pouco abalo

fcijmattcos.nem admittais fuafamiiia- no animo dclRcy, que cm vczdc
Rrr ij íe
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fc emcndar,8í tornar fobre fi, fe fez falva a honra dcDeos,& fua Igreja,

mais furiofo, ôcdeíenfrcado, & fe juígue por fua determinação,

começou a uíurpar os bens da Quando ciR.ey ouvioaquellas pa-

Igreja com menos tento, & fazer lavras , falva a honra de Deos , de

exceíTos de homem alienado da tai modo fe alterou , que fem rcf^

virtudcA temor deDeosj&íaben» peyto delRey de França diífeao

do Santo Thomàs q alguns priva» Santo palavras muy affrontofas,

dosfcus cra5confclheyros,& ex- traiando-o de foberbo , altivo , &,

ecutores dcftas dcmaíias^ os man- pouco leal a íeu Senhor , & dizen.

dou citar perante íi , & naõ acodin. do que tudo aquillo, que naõ con-

do, pronunciou contra elles fen* formava com ícu goíto, regeyta-

tença de excômunhaõ,fem lhes re» va com dizer que era contra a hon.

ceber as Appellações fcy tas neftc ra de Deos , & fallando para clRey

cafo,& de tal modo aggravou con- Luís,lhe diíTe: Vcdc,Scnhor,rc pof.

tra clles as cenfuras, que naó havia fo juílificar mais minha culpa, que
nopaçodclRey quem naó andaífe dizeracfte homem que reduza-

cxcómungadotpcloquecllecheyo mos noíTa duvida aos termos anti.

de indinaçaó elcreveo aoSummo gos de roeu Reyncde modo, que

Pontífice cartas cheas de grande cllc tenha a honra, &prcheminen.
aggravo,cm que lhe pedia fufpen- cia igual a qualquer de feusanrc-

dcíTe a Santo Thomàs do oíficio de ccíTores, que mayor a teve , & cu

Legado,& mandàíTe abfolviçaô aos me haja com clle como a menos po-

que elle cxcommungàra , porque dcroío Rey que houve no Rcyno
doutra maneyra procederia no delnglatefra,&tenhaajurifdiçaõ,

modo que melhor lhe pareccíTe: que fuás leys antigamente lhe con-

mas o Chriftianiííimo Rey de Frã- cediaô. Ouvindo o Francês cilas

ça atalhou cíle dcfignio, & efcre> palavras taõ juílificadas nas appa-

vendo ao Papa quanto importava renciasjdiííc para o Santo, quccf-.

íuílentar as partes do Arccbifpo, tava callado:Que he iílo,fenhGr

pois pelejava pela parte de Chrifto, Arcebifpo , que duvidais em rcf»

ôc confirmar de novo as cenfuras, ponder, tendo a paz cm voíTas

que tinha pofto fobre os pri ados mãos
i
quereis por ventura fer ma-

delRey , no que veyo bem o Santo yor que S^ Pedro , & ter mais au-

Padre,& junto com aconíirmaçaò thoridade , que os Santos Padres

do que Santo Thomàs fizera, man. voflos antcceííores , cuja prchemi»

dou pedir aclRey deFrança que nenciaelRcy vosnaònegaíOSan-
mcteftc mão nefte negocio, & com

.

tosque entendia bem as invençoens

pufeíIepazcntrcoIaglez,&o Ar. dclRey Henrique, & o engano en-

cebifpo, como logo fez,aírentando cuberio em fuás palavras, Ihercf*

hum lugar ccrtOjCm que eíks Reys psijdecNunca em mim houve ran

.

fc viraò , & depois de muy tas pra^. ta prefumpção , que me quizeífe

ticas mandou elRey de França cha ai^aiitcjar a meus anreceíTores , nê
mar a Santo Thomàs , para todos dm)inuir a grandeza, & authcrida-

juntos darem aultimadcfpedidaa de Kcal j mas nem mefatisfazem

tantas diícordias ; ôc chcgando-fc a rafoens geraes , para defamparar as

ver, o Santo íe lançou aos pés dei- obrigaçoens de meu officio. Por-

Rey Henrique , dizendo : Rcy, & que fe os Reys antigos de Ingla

.

Ser;hor meu, a caufa,donde proce» terra , que menos potencia tivcraó

deraõ noíTos def:oftos, eu a ponho em íenhorios temporaes , fe mete •

Das mãos de voíFa Alceza,para que, raõ na liberdade da Igreja
»
porque

ú fcgui-
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ícguircmos agora fcu exemplo: & quecxcIuindo-oelIcdcfcuRcyno#

fc os Arcebilposdc Cantuaria,cjuc Ic paíTana às terras do Duque de
viverão ao goíto dos Rcys^& foraó Borgonha , por fcr a gente geral-

com ícus favores muy rcfpey tados, mente caridofa , & bem inclinada;

lhe conferitiraó o que os Cânones & como cfiivcíTcm hum dia fallan*

naõ pcrmittcm^ com que conícien- do ncfta matcria^chegou hum reca*

cia poiío eu feguir fuás paiíadas do dei Rcy» que o chamava, o qual

ncíie particular ; & fe o que Sua poAoquefoíTe interpretado de aU
Alteza qucr^hecóforme a Dcos,& gunsaruim fucce(ro,oSãtochcyo

a fua Igreja , porque fe efcandaliza de confiança fe foy ao Paço, onde
de eu tomar efta íalva ; & íc o naó achou a elRey com o roílo triílc

,

he > como approvarey eu aquillo , & melancolizado , íem lhe moílrar

que Deos reprova ? E quanto o (c* aquella graça , & agazalho, que an«

guir exemplos antigos , & Lcys tes coí^umava , antes fazendolhe

innovadas do tempo paíTadOjquan* íinal que fe airentaíTc, eíleve mu«
do forem juíias,eu fcrcy o primey- do grande cfpaço , & quando to-

ro em as jurar> 5c comprir -, mas rc- dos cuydavaò que o mandaíTe fa*

pugnando a qualquer ponto da au- hir fora do Reyno^elle fe levan-

thortdadeEccleíialUca^eftoumais tou donde eOava , & coberto de
prompto a derramar meu fanguc

,

lagrimas fe foy lançar aos pês do
que a confentir nellas. Ditas eítas. Santo íem poder pronunciar pala-

& outras muytas palavras cheas vra. £ vendo que SantoThomás
de avifo , & dilcrição , & íaidas de fe proí^rára também para o levan*

hum animo conl^antc, fe levanta- tar, o tomou pelas mãos ambas, &
raô contra clle todos os Fidalgos naõ ceifando de chorar lhe diffe.

deambososReynos.dizendoquc, Vcnceftcs,Venerável Padre, vcn-

pois refilUaá vontade de ambos os cefles, Ò( pode voífa conílancia

Reys , naõ merecia (er favorecido mais que nofla malícia , pois com
de algum delles : & dizcndolhe to« ella confervaíles a honra de Dcos^
dos muy tas palavras de aiTronta> que eu vos mandava defamparar.

íe apartarão cada hum para fua par- Peza-me^Padre meu , & fmto cila

tCjícmfedcfpediremde Sátoiho- culpa dentro no coração, por onde
más , Òc pouco depois de partido vos peço perdaó delia , éc abfolvi*

clRcy de França , o Santo foy em ção do crims, que cómetti contra

fcu feguimento até a Villa de Mon- Deos,& de hoje em diante vos pro-

ni irai, onde poufáraõ cada hum em metto,6cdouminhaféde naõ fal«

fua parte femelRey vifitar aoíanto tar com todo o favor , & íoccorro

Arcebifpo, como tinha em ccílu- a voíTos negócios , antes aventurar

me, dando niíto a entender o ag« por fuaconfervação meu Rcyno,
gravo que tinha de naõ fazer a võ* & pcíToa. Deulhc Santo Thomás
tadcaelRcy de Inglaterra, &par« as graças de taó grande mercê, dcf-

iindo-fc dalli para Sans, ouvia pelo culpando oaggravo,quc elRcy ti»

caminho a gente darlhe louvores

,

nha por atros, com os fingimentos,

porque fem rcfpeyto de ambos os & dobradas rafocns dcIRey de In»

Reys defendera livremente a caufa glatcrra, que craõ baítantes acn»

de|cfu Chriílo. AquiemSanscf» ganar qualquer pcf]oa,que o na5

teve alguns dias muy entregue à conheceíTc taõ bem como clle, òc

oração , & jejuns , nos quaes vcn- accrefcentando que,fc algúa coufa

do faltar favores delRey Luis de íentiranaqucllecafo, fora náo fa-

França , determinou com os fcus, tíbUiçr em tudo a SuaAlrcza,nein

Rrc iij podçc
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poder cm confciencia concluir os fejais Arcebifpo ) tragais Crus kw
concertos como queria clRcy de vmtada naDiecefe de Cantuaria:

Inglaterra. Porfiou elRey tanto cõ wí»í em razão da A^pellaçao , ^ a-
o banco que oabfolvcflc , & lhe taçao^que tntimaftes ao Arcebilpojo'

déffe pcrdaõdo aggravo recebido, bre ejta matéria ^oprefumais levar

que ao íim vencido de fuás devo- adiante ^ porque ijio baííarà para vos

tas importunaçotnso houve de fa fir negada emjuizo qualquer auçaã

zcr, &íícando mais amigos que quepudeífem ter -, éfnao querendo

nunca fe apartarão, o Santo para deJiHir diíio
, que por certo tempo

SaiJS,onde íoy recebido c m gran vos mandamos , fera neceffario pri*

de fcfta i & clK.cy para Paris, onde varmos a vós , ó' vo{fos jucceffores

lhe chegarão Embayxadorcs do da honra de trazer Cruz alvorada,

Inglês^ Òc em feu nome lhe aíFeâraõ nac (ó em deftrtão alheyo , mas em
muyto a reconciliação , & nova voffo propno Arcehifpado. Dada
amizade, a que admiitira o Arce* em S» João de Lairao a xj* de ÒV;

bifpo, allegando as razões de pou- lembro.

CO rcípeyto , cô quecm fua prefcn* Grande foy a mágoa dclllcy dt
çacngeytàra as pazes, que ambos Ing aterra , òc muyto mayorad^
jqlglraó por muy jufías : mas o Rogério Arccbifpo Eboracenfc,
Francês rcfpondso de tal modo em vendo as coufas de Santo Thoroàs
favordo Sâ(o, que lhe naôfallàraõ taó favorecidas do Papa , & do
inais em o lançar de íeu Rcyno ; & mundo todo, ^ as íuas tanto pelo

fabendo que hiaô Embayxadorcs contrario, Ôc quercndo-o laílimar

ao Papa fazer queyxume do Arcc novamente, ordenou clRey co«
biípo por naô querer concórdia, cf« roar a Henrique feu filbo por Rcy
crcveo clRey Luis ao Papa a ver de Inglaterra i fendo aquella cere*
dade doqiiepaíTara, & quanto fc monia refcrvada fomente aos Ar-
dcvia ao Arcebiípo por defender cebifpos de Cantuaria , & todo o
com tal animo a liberdade da Igre- ofíicio fc celebrou em VueftmonaU
ja. O Santo efcrevco também, & tcrium pormãos de Rogério, fem
devolta com as informações que a iíTo reclamarem os Bilpos de Ló-
mandava,fez queyxume aoPapa do drcs , Rofenfc, & de balisberia,

Arccbifpo Eboracenfe , por trazer nem outro algum dos muytos que
em defprczo de fua dignidade le- allifeacnàraõ, nem darem por hum
v^ntadâ a Cruz na Diccefe de Can- Breve do Papa ^ q lhes foy lido, cm
tuaria , & para remédio de tudo que defendia que ninguém fizeíTe

mandou oSummo Pontificc dous a tal coroação, nem fcÊchaíTenclU

Cardeaes Legados alnglatcrra,quc com graves ceníuras. Mas difto ti-

ao fim fc tornarão femclRcy querer veraô todos íuaíatisfaçaò,huns na
tomar conclufaô neftas matérias, alma, outros no coroo, porque,
^ ao Arcebiípo Eboracenfe cfcrc^ fendo o Papa iiiformado do que
VwO huma carta neíta forma. paífava , mandou a R( chcnedo Ar-

Alexandre Papa HL Devojja cebiipoRotomagcfe,& a Bc^rnardo

priidenctâ fe efpera , & ^ffif» parece Bifpode iNíivernia,que com poder
rczão , que ajfim como vos defjãis a de Legados foíTcm a Inglaterra, ôc

cor/fèrvaçao devoffasliherdâdfSf ó' naô querendoclRcy conformar na
privilégios , a(fim nao derrogueis os paz da Igreja ,& vir no que era juf»

alheyos. Pelo que auãoritate Apofm tiça,pronunciaíTemfentençadeex«

tolica vos prohihimos y é^ manda- communhaõ contra fua pcíTba, &
mos que em nenhum modo {pofio que Reyno,& fizcífcm com geral inter •

dido
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dido ccíTar os Oíficios Divinos cm paz cm hum campo muy cfpaçofo,

todos feus fenhorios. E com hum chamado Vcyga dos Traidores^

Breve particu ar mandou privar onde fcvio o Santo Arccbifpo com
das dignidades ,& honras ao Arcc- elRey Henrique >& foraó ambos a
bifpo Eboraceníe , Òc a todos os cavallo tratando de feus aggravos,

mais que fe a hàraô prefcntes na & defculpas,& aíTcntàraó nua pa2
coroação do Príncipe, o qual vcyo conforme ao que cada hum prcten-

àmão de Santo Thomàs para uíar dia, promcttcndo cIRey rcftituic

dellc quando melhor lhe parcccíTc. tudo o que tinha ufurpado á Igrc-

Affíigio iílo muyto a clRcy , & ja,&na5 vexarem juizofccuiar as

vcndo-íe dcinduftriacomoFran- pcíToas Ecclefiafticas. Além difto

ces no lugar chamado Monte de lhe pcdio Santo Thomàs licença

Martyrcs, onde vcyo em romaria

,

para proceder contra o Arcebifpo
quiz cautclofamentc evadir as ccn. Eboraceníe ,& os outros Bifpos,

furas , dizendo que levantava o que emdeíprezo de fua dignidade
dcftcrro a SantoThomàs,& fe po- ouíáraó affiftir cm fua citação ,&
dia ir cm paz para feu Arcebiípa^ na unçaó do Principe,& dando lha

do : mas como a paz era fíngida & clRey , clle fe apeou do cavalío >&
o animo delRcy dobrado , & lhe lhe fez huma grande reverencia,

naô quiz dar beyjo de paz , (como promcttcndo de cm tudo o íervir

entaõ fe coflumava}naõ quiz o Sã* com aquella vontade , Si amor anti-

to aquclle concerto, & tornarão a go, que femprc conhecera em feu
ficar como de primcyro. animo 3 elRey lhe pedio que cavai»

gaíl^e, & ao fubir lhe concertou o"

cfíribo, & lho teve mão debruça.

CAPITULO IX. do do cavalío atè que o Santo fe

concertou na fella , dando a todos
Como fefez a paz entre elRey ^ é* os prefcntes muytoquc cuydar hu

Santo Thomàs, & de fua tornada favor taó extraordinário como
a Inglaterra, com os defgoftos que aquclle. Fez-le efta defejada con-
começou a padecer novamente , cordia em dia de Santa Maria Mag«
c?" comofe ordenou fua morte, dalena , havendo fete annos que

durava o dcfterro de Santo Tho-

INfiftiraô os Legados do Papa màs,&taô alegre femoítravaelRcy

tanto com clRcy na matéria de dei la, que logo o quizera obrigar a
concerto,& paz, ameaçando-o por que ficaíTe em fua companhia , &
huma parte com a excomunhão,& dalli fe aviaíTc para paíTar a In«

I(itcrdid:o,& da outra pondo-lhc gl aterra ; mas o Santo, que naô pcr«;

diante dos olhos a grande infâmia, dia ponto de primor, fc defculpou,

cmque cahia nos domundo,mof- dizendo que lhe naô feria bem
trando-fe publicamente rebelde à contado partirfc de França fem
igreja,& contumaz contra os mã- moítrar agradecimento a íeus ami-

dados ApoOohcoSíquc ao fim vcyo gos,&íedefpedlr delRey Luis,5c
adarouvidosàpaz,&admittiros dos mais Senhores, q ofavorccé-

confclhos delRey de França,que raõ no icpodeíeudcllerro. Dcu-
com osBifpos , U grandes Princi- lhe elRcy proviíócs muy amplas,

pcs do licyno cftava no lugar de para feus parentes íetem reftitui»

Fortevilla felicitando eíla mate* dos ao Rcyno, & às fazendas ,&
ria,& por meyodos Embayxadores bcns,de que foraó deípoíruidos,8í:

que para iífo nomeou, fc côcluhio a outros para lhe acodircm com os

rcdditos
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redditos do Arccbi fpado , & o rc • prcftnça do Conde de BIés , & de
conhcccré noRcyno t omo Primas, muytos Senhores, que alli cftavaõ

& Legado Apollolico. Mas com juntos, aos quaes tomou por mc-

todas eíias franquezas logo elRcy dianeyros em íua caufa , culpando

moíirou feu mao animo cm naó aclRey jporlhenaòcomprirapa-
quererrcftituircertoslugareSiquc lavra na rcítituiçaô dos bens de
ufurpàra ao Arccb fpa, nemmof- fua Igreja, & taõ livremente lhe

trar indícios de alguma hora os fallou , que elRey corrido de fua

hiver de dar ; pelo que elRcy de falta, promettco de cm tudofatis-

França ao tempo dadcfpe iida lhe fazer apromeíTa que tinha fcyra.

diffc que em nenhum modo fe fiaíTe Satisfcycos todos de taó boarcpof-
nas palavras de feu Rey , íem lhe ta íe toraó cada hum para fua parte,

clle primeyro dar obeyjo da paz, & da hi a poucos dias foy Santo

& que entretanto dcfcançaíTc em ThomàsvifitaraelRey aoCallello

feu Reyno , porque em quanto lhe de Moncalvo, para ver qual tinha

duraíTe ávida naó confcntiria pa. oanimoparafuascoufas,&foyrc-

deccr elle , nem os feus falta algu- cebído com favores extraordinária

ma. Ao que rclpondcu o Santo os , dizendo-lhecIRcy que pouco
que muy bem fabia que hia a Ingla- ícna o Rcyno , & honras dcllc para

terra jugarfobre fua cabeça , mas lhe entregar nas mãos , querendo
que em nada queria fahir dobcne- ellecontormarfe com feu gofto, &
placitodeBeos ,queaflim oorde» parecer. As quacs palavras dizia

nava. E rogando-lhe o Bifpo de Pa • algumas vezes o Santo a íeus ami-

riz que fe naó foíTe , porque lhe te* gos que lhe parecerão com as que o
mia perigo , diííe claramente que demónio difte a Chriíto na técaçaó

bem, conhecia irbufcar o da mor- do defcrto. Ha^c omnia tibi da(?o, Matth.

te, mas quenelle efperava achar o Ji cadens ãdoraveris me. E tomando
bem que naõ tinha na vida. Acaba ^ licença dclRcy para fe tornar a In-

das íuis dcfpcdidas , foy o Santo gíatcrra , foy terão porto de Vit»

vifirar fegunda vezelRcy Hcnri. land, donde mandou hummenfa*
que a Turon,ondc citava tratando gcyro diante com as Bulias de fuf-

alguns negócios importantes com penfaô, & excomunhão do Arce-
Tneobaldo Conde de Blês, & pof- biípo Eboracenfc , & mais Bifpos,

lo que mandaífe gente de íua Corte que fe achàraõ prcfen;es na coroa,

ao receber, & o próprio Rey lhe çaò do Principe , comasquaesfe
fahiíTe ao encontro , foraô os rece- levantara 5 no Rtyno grandes dií.

bimentos com roíto taõ carrega, feníoens, por ferem comprendidos
do, quelogofemoftrou qual fi.a ncllas (alem dos Eccicíiafticos)

vao animo ,& fedefcobrio muy to huns homens poJcrofos, & fenho-

mais à noyte em naõ ir cl Rey viíi tes de terras, quaes craõ Reginaldo
tar oArcebifpo a fua caía,como cof- de Varcna , o Viícoiide Gervafio,

tumava ; & na manhãa feguinte & Ranulfo de Brocb , que em vez
mandado dizer Mifla de Requiem, de íe emcndârem,& pedirem abfol-

naqual naô íedà paz, por naõ ha. viçac,deíuasculpaSjfe amotinarão
ver occafíaó de a receber da mão de de modo ,

que com gente de armas
Santo Thomàs , que diflimulava ícvieraó ao porto de Dorobernía,

tudo com (insular prudência , buf

-

para aífrontarem o Santo tanto que
candooccaíiaõ,emquc fe declarar chcgaííe aterra, & o conftrange.

com clRcy antes de partir de Fran • rem por força alcvàtar as ccníuras,

çaj & a teve aqucile próprio dia em que tinha poílas , do que logo foy

avifado

C.4.
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avifado por via do Conde de Bolo- ncíla cõpanhia os pobres aquelles

nha, que a ifto mandou o Dcaõ da que tinhaó mayor quinhão, afiim no
própria Cidade, & por peííoas que gofto da vinda,como no intereíledc

chegavaò de Inglaterra em huma lua chegada^ôc pelos lugares acha-

nao, as quaes como tcftc^munhas va a Clcrifia com Cruzes levanta-

de viíla contarão os rumores da das, que vinhaõ folennizar a boa

gente de armas, que o andava efpe» vinda de fcu Paftorcom tãtos lou-

rando com animo de o prender, vorcs Divinos. Quando entrou na

ou matar tanto que tomaíTe por- Cidade de Cantuaria^cra tal o con-
to: mas nada foy baílante para o tentamenco da gente, os repiques

Santo fe atemorizar , nem deyxar dos finos , a mufica dos Sacerdotes,

feu caminho, dizendo que naótor- & as vozes do povo, que parecia

naria atrás, ainda que íoubeíTc ave- triunfar aquclía Cidade,& fer re-

rem-no de tirar da nao feyto cm pe- prefentado naquelle recebimento

daços i & dando à vela , o levou o o que fe fez a Chrifto na entrada

vento ao porto de Sanduic , onde dejerufalem. E quando jà entrou
foy recebido do povo como fe fora dentro na Igreja Cathedral , fc

hum Anjo do Ceo, repicando os prollrou por terra diante do Altar

finos,& fazendo outras demoílra môr , dando graças a quem o chaí

ções de alegria extraordinárias ,
márade feu dcíterro para o coroar

com que moftravaõ o contenta- comgloriofomartyrio;dcubcyjo
mento dos corações ; mas no mcyo de paz a todos os Religiofos , &
deite alvoroço de alegria fecomc- depois mandou abfolvcralgus del-

çou a ouvir outro de medo,& ter- les das ccníuras , em que tinhaõ

ror da gente de armas , que íabcn. incorrido por comunicar com os

do da chegada do Santo , o veyo fcifmaticos,& com aquelles que o
bufcar a toda preífa , & fem lhe fa • Papa declarara por cxcommunga-
zer acatamento algum lhe come* dos, & rccolhendo-íc cm (eus Pa-

çou a lançar remoques daexcom* ços, gaftou o reílante do dia em
munhaô dos Bifpos , & da nova in« vifítas de peíToas nobres , que lhe

quietação, que dava ao Reyno , vinhaõ dar as boas vindas. Na ma-
aílirmando que naõ pcrmittiria el- nhãa do dia feguinte fe tornarão a

Rey paílar aquelle negocio íem caf« renovar os trabalhos do Sáto,por«

ligo ; porém dizendolhes o Santo que a gente de armas, que o aguar-

que tudo fe fizera por ordem, & dàra na praya ao tempo de fua che-

coníentimento delRey , elles te- gada,lhe veyo pedir que aSfolvcATc

méraój& refrearão algum tanto a os Bifpos,que tinha íufpenfos, &
oufadia , & dcfroancho das pala» cxcommungados , pois naõ craõ

vras, pedindo que antes defepar. aquelles os homens, com quem fe

tirdalliannullaffeasceníuraSique havia de proceder em tal fórma^

linha promulgadas contra elles: ao Refpondeo-lhes o Santo q naõ ef-

que lhes rcfpondeo que o negocio lava na maõ do Arcebilpo levantar

era de mayor pefo do que elles cuy- cenfuras poílas pelo Pontifice Ro •

davaõ,& que depois de chegado mano , nem elle o faria, falvodan-

aCantuaria haveria feu conlelho, doeiles fiança, & promettendo de
& determinaria o que foííe bem, eftar pelo juizo da Igreja naquellas

& razaõ , & naõ doutro modo. No duvidas, por cujo refpeyto foraõ

dia fcgumte fe partio para a fua cxcommungados j&fufpenfos. E
I^reja,achãdo os caminhos cheyos como a repoíia naõ foy igual a fcu

de gente q o fahia a receber , fendo defcjo, fe partirão do Santo dizen-
dolhe
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doihe muytas injurias. Eidos ao & na entrada da Cidade fc lhe fez

ArccbiípoEboraccnfe , & ao Bifpo pelo povo^ & Clcriíia hum cllra.

de Londres, & Salisberia, qucalli nho recebimento, dequenaógof«
os mandàraôilhcs derac o dclenga tàraõ nada feus adveríarios , antes

no da vontade de Santo Thomàs

,

fi ieraõ tanto com o Príncipe, que
aconfeíhãdolhes que bufcaírcm rc- no dia feguintc depois de íuache i

médio poroutra via
,
porque nellc gada lhe mandou dizer por Jocel*

cftava origor,&conftanciataóin. lino irmaõ da íiainha que fe tor-

teyra como na primcyra hora. Fa» naíÍeparaGaiituaria,&na5inten«

rcceo bem cfte coníclho aos Bif. tafle mais vifitar as Igrejas do Rcy-
pos, & indo-fc a Normandia, onde no , nem fahir dalli fem particular

clRey cílava , lhe fizeraó grandes licença íua, ou delRey feu pay. Ao
qucyxumes do Santo , aííegando que o Santo refpondco que cm nc.

queporelles ferem de íua parte pa- nhum mododeyxaria de comprir
deciaô aquellas pcrfeguiçoens: 6c a obrigação de íeuoflicio, nem fc

tantos tcílemunhos levantarão, q iria a Cantuaria, fc a fefta do Na^
aofim fe movcooanimo dciRey a tal naõ eítivera taõ perto, que o
nova indinaçâo , & determinou chamava a celebrar os Oâncios Di-

vingarfe das refiííencias antigas,& vínos em fua Igreja , para onde lo-

modernas de Santo Thomàs, para go partia. E para maisaffrontaro
o que lhe naô faltarão occaííòcs na Santo nos olhos do mundo , dous
mà tenção de feus adveríarios. privados do Principe chamados
Poucos dias depois que o Sáto ef- Gervaíio de Choruhulla,& Ranul-
teve quieto em fua Igreja de Can- fo de Broc fízcr<iõ comparecer em
tuaria , mand u viíitar por feus Juizo muytos daquelles que fahi»

Embayxadores ao Principe Henri- raõ a receber o S- nto,6i os vexàraó
que, levado tanto da obrigação, & alguns dias com terribeis ameaças,
corccíia devida ao Principe her- comofeforaõcomprehendidos cm
deyro, queeftavacmlugardo pay algum crime graviífimo. Chegado
governando o Reyno , como do Santo Thomàs a Cantuaria, houve
amor, & criação que nellc fizera: algúas peííoas taó dcfcomcdidas ,

mas elleinílruido por feus Ayos, que fe atreverão com o exemplo
&L crendo que niítocomprafia a cU do Príncipe a tratar feus criados

Rey ícu pay , nenhum caio fez da com aííronta , & hum Clérigo cha-

cmbayxida, nem deu repoíla certa mado Rcbcrtode Broc, encontra*

aos recados do Arccbifpo,& todas do com hum azemel do Arcebifpo,

as mais pcíToas do Paço tratarão que vinha com huma cavalgadura

os mcnfageyros com tanto defpre- diante de fi , lhe diífc muytas aíFrõ-

zo, que fem aguardarem outra no- tas de palavra ,& com hum cutelo

vididc como aquella fe tornarão cortou o cabo da azcmelaem def«

ao Santo , contandolhc o que paíTà- prezo de feu ícnhor , & fendo in«

raô na Corte, de queclle íe naôal- formado do que paíTa a , diífímu*

tcrou pelo coftumc que tinha de lou com a grandeza de animo, que
padecer íemelhantes aíFròntas ,• an- em tudo tinha,&c moftrou naò cíli-

tes havendo de vifitar as Igrejas mar em nada aquella demaíia. No
do Reyno como Pnmàs , para re dia de Natal , que foraó vinte da
formar alguns abufos, que asdif- entrada do Santo cm Inglaterra

,

cordias paliadas tinhaó mrroduíi- aílifíio às Marmas com ns Rciigio"

do , fe foy de caminho por Lon- fos , & leu a Lição: Ltbcr gerjera-

drcs a ver pcífoalmcnte o Príncipe, tioms Jeju Cbrijii \ depois diíTc a

Mííía
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MiíTa ào Gallo, & pregou na do naó moftrar eícaffeza. Eftc diaá
dia lobrc o thcma. Gloriam excelíís noytc lhe mandou o Senhor huma
Deot& tn terrapax homimbus boute grande confolaçaõ; porque chegou
volnntatis» E para o íjm do Sermaõ, a lhe fallar em fegrcdo certo Clcri«

depois de ter dito caufas fobera* %o pobre , Cura de huma Igreja

nas na matéria do amor de Deos, chamado Guilhelme , homem de
para com os homens ,& nos frutos muyta opinião de virtude , &re-
da paz ^ quecom fua vinda ao muíu coihimcnto , o qual lhe meteona
do trouxe aos homens , tomou en mão bua boceta cheya de relíquias

tre mãos aquellas palavras de Saõ de S. Lourenço , & Santa Cecilia,

V^u\o:Tempus refoUuwnis meiS mf» dÍ2cfido que o próprio S. Lourcn.
iaty& declarou ao povo com infini- ço lhe apparcccra, & mandara que
tas lagrimas como era chegado o lhas trouxcíTe, & pedindo-Ihe final

tempo de fua morte, dizendolheo deíia verdade , o Clérigo rcfpon-

fucceffo delia por palavras taó cia- deu que S. Lourenço lho dera , di-

ras , como quem primeyro a tinha zendo que ^ metendo fua Senhoria

fabido por revelação do Ceo,& tal a mão no ícyo alguns dias atrás,

foy o pranto da gente,& o fentimê- achara o cilicio dcfcofido , & du-
to,que mofíràraõ de fuás palavras, vidandofe o mandaria cofer , ou
que naô havia pcíToa na Igrcja>que fazer outFO de novo, tornara a

fe naô desfizeífe em lagrimas. E metera maô,& o achara faô,&fem
pouco depois dcftefentimento,& deícofcdura alguma. Efpantoufc

demonftração tornou o Santo a o Santo de taô certo final, &to-
reprehenderosvicios em geral, ôc mando as relíquias com toda ave*

depois em particular aos pcrfegui- neraçaõ, mandou ao Sacerdote que
dores da Igreja ,& ufurpadores de em nenhum modo contaíTe aquelle

fcusbens , & publicamente decla- fucceíTo em quanto lhe duraífc a

rou por excommungadosmuytos vida. Em quanto Santo Thomàs
criados delRey, a mayor parte dos gaitava o tempo em obras ta5 fan-

quaes era defta geração chamada tas, o gaílavaõ o Arcebifpo Ebora-
Broc,em que entrou tambémo Clc' cenfe , & feus companheiros em
rigo,que íc atrevera com o azemel, mover a ira o animo delRey , que
cm que fe vio bem o effeyto da ex- cftava em Normandia ,& tanta toy

comunhão,porque todas as coufas, a inílancia que íizeraõ , 6c tantas as

cm que punha as máos, davaõ de fí invenções,& fingimentos que buí-

hum cheyro mahífimo, & nem os càraó , queelRey cheyo de indi-

câes qucriaò comer o paõ que elle naçaõ contra o Santo diíTe huma,
partia. Naquellc dia de Natal co- & muytas vezes perante os fcus ef-

mco o Santo com muyta gente , & tas palavras ; Malditos íejaô quan-

pcfto que veyo cm íefta feyra , & tos homens eu tenho criado , &
elle como Religiofo da Ordem de feyto de nada grandes íenhores,

Ciíter tinha cn) coftume naõ co- & levantado com honras, mercês,

mer carne em tal dia , pofto q foíTe & vcntagens,pois não baílaô todos
de Natal, quiz por honra da feíla ellespara me vingar de hum Cleri*

difpenfarcomfigo, &cõosmais,a go, que tanta perturbação tem da-

quem deu bãqucte de carne taõ ef- do a mim, a meu Rcyno , & vaíTal-

plendido,como eraõ todos os feus, los, & tanto trabalho por diminuir,

porq a abílmécia guardava fó para & abater a reputação de minha pef-

lua peflíoa em particular , & para os foa , & dignidade Real. Hum ho-

mais era libcralifiimo , & amigo de mcm, que comco o meu paõ, fe Ic*

vanta
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vanta contra mim ? Hum homem ro neftacmprcza,& foy coufa de

cníobcrbecido , & levantado com notar^ q fendocm Dezembro,tem •

minhas merccs próprias, ha de pode grandes tempcftades, & cm-

deíacatar toda a caía Real, & trazer barcando em partes diverfas, che-

dcbayxodospêstodooRcyrtofem gàraô todos quatro ao porco cm
jicnhâa vingança ? Hum homem, húa mcfma hora , & dcraó na praya

que entrou cm minha Corte cmhú coma gente do Broc, que chegava

cavâllo manco , & defpeado, íc ha cm fua bufca , coufa que os milcra.

de atreverem minha prefença a lá» vcis liveraõ abam final, naô ente-

sar as iníigniasReaes de feu thro- dcndoque tudo aquillo íe ordena*

no, para ficar triunfando delias va pomonradoMartyr, aqucmo
lcmcaítigo?Ohmalhajaòosmeus, Scnhorchamava para íi, querendo-

& a criação que nelles fiz , pois taõ lhe fatisfazer as tribulaçocns pa»

pouco fc doem de minha aífronta, decidas por fua Igreja.

& taò mal tornaõ pelo credito de
.

<juem os honrou. E como elRey

rcpctiffe cftas palavras muytas ve« CAPITULO X.
zcs com grande cólera , quatro Fi«

dalgos de fua cafa , envergonhados Dogloriofo martyrio de Sento Tho^

de lhas ouvir, & crendo que mito mas^ ér dascoufas que precede*

lhe faziaõ aílinalado gofto^aííentà- rao ajeu tranzito , com o mais que

raõ de paíTar a Inglaterra , & matar fuccedeo atefer feu corpo dado à

o Santo, & darem com ifto fim a fepultura,

a tanta difcordia Os nomes dos

conjurados eraõ Reginaldo , Hú- TJ Affada a terccyra oytava do
go de Morte villa , Guilhelmo Ce» JL Natal,cm que fc celebra a fcfta

raer, Ricardo Briton, todos os dos Innocentes , eílando Santo

quacs tinhaõ por herança atrevi* Thomàsfentadoemhúacameradc
mento, & crueldade , herdada de íeus paços praticando cm negócios

feus progenitores : & no campo de- da Igreja com alguns Religiofos,^

bayxo de hua arvore aíTcntàraô cn- pcíToas de letras, â húa hora depois
tre fí aquella infame conjuração, do mcyo dia chegarão os quatro
fem verem os mifcravcis que no conjurados, &femfal]ar, nem fa-

ponto que íe levantarão debayxo zer cortefia alguma agente q acha-

daquellafombra, fc feccou a arvo» vaó, fcforaódircytosàcamcraon.
rcdemaneyra,que lhe cahiraó as decftava Santo Thomàs, 6c fem
iolhas ,& nunca mais tornou a cn modo algum de cortefia fc chegar

verdeccr em pena de dar fombra a raõ junto delle,& fe fcntàraõ a feus

tacs homens,& confentir debayxo pés com os roftos enfiados , & os
de (eus ramos taõ facrilega deter > oihos cubertos de melancolia ^ &
minação. Partindo-fe daqui os cõ- cenho , demóftrador dos infcrnacs

jurados, fe foy cada hum embarcar penfamentos de feu coração. E dc^i

em porto diftcréte para mayor dií- pois de hum breve cfpaço de lílcn*

firpulaçâo , aflíentando que foííem cio , em que todos eftivcraó admi-
deícmbarcar no Caftello de Fia- rados de taõ grande atrevimento,

tuJdc, féis milhas de Cantuaria

,

Rcginaldo,( que era principal dos
onde os que primeyro chegaíTem quatro) fallou cm nome de todos,
cípcraííem pelos outros , & por dizendo que eraó alli vindos por
Ranulfo de Í3roc,a que tinha6 man. mandado dclRcy feu ícnhor , que
dado avílo para lhes fer cõpanhcy ficava cm Normandia^Sc lhe traziaó

f^' certo
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certo recado íeu^queviíTcfc O que- ddidadc cm que rcnho faltado»

na ouvir em publico, fc cm fecrcto. para me obrigar novamente a cou*
líTo deyxo cu cm voíTa difcnçáo, las extraordinárias. Pelas terraSi

C lhe tornou o Santo )& faça-fe da & Baroados que tendes da co«

maneyra que melhor vos parecer, roa [lhe diíTc Reginaldo] deveis

porque os recados delRcy meu fe« novo juramento ao Príncipe , pois

nhor aceycarcy cu de toda a ma- íaô como terras dcfcudo , que de-

ncyra. Efcolheraõ elles dar o re- vem reconhecimento temporal aos

cado em fcgredo ,& faindo-fe to« Rcys de Inglaterra,& também dos
dos para fora , cílando a porta da Clérigos, que trouxeftes de Fran*

camcra aberta de modo, que todos ça^qucr juramento , & fegurança>

Via5 o íanto Arcebifpo , & aos con- que nunca por elles , nem por fua

jurados, Regmaldo começou a rc^ via fc ordenará no Reyno coufa
latar algumas couías da parte dei- alguma contra feu (crviço, & au:

Rcy taó fora de conclufaõ , & por thondade Real , & quando algum
termos taó defarrezoados , que o deli<íto commeiterem, cftaraô ena

Santomãdou aosfeusquevieííem tudo pelo que elRey determinaré

para dentro, para ferem teftcmu- Quanto pelo Baroado,& íenhorio

nhãs da cmbayxada, & de fua re-* temporal de terras (diíTe o Santo)
pofta;& vendo Reginaldo tantas aparelhado eftou para cm tudo
peíToas prefcntes profeguio, dizé • promctter quanto Sua Alteza mã«
do , que clRcy feu íenhor lhe man* dar, & for fervido^pois como bom
dava fe foíTc logo ver com o Prin- vaflallo lho devo: mas o juramcn-
cipe feu filho ,& fízeíTe tudo aquiU to meu ,& de meus Clérigos , & a

lo que por fua ordem liie foíTc mâ- promeíTa de nos fugeytarmos a feu

dado , fem fahír delia hum mini no juizo , nunca haverá refpey to hu-

ponto,& compriíTc tudo aquillo mano que me obrigue ao fazer,

que como a Rey , & fenhor lhe de- Ouvindo os conjurados efta re*

via : & reipondendolhe o Santo q pofta , lhe começarão a fazer infía-

nifto recebia favor , & mefce, mas cia que abíolveíFc os Bifpos que ti-

quenaôfabia o que lhe devia, mais nha fufpenfos, & os reftituiíTe a

daquillo que jà fizera, indo-o vifí • tudo aquillo, de que os tinha píi-

tar tanto que chegara ao Rey no,& vado, porque de outro modo feria

fazendo todo o maisreconhecimé- neceíTario a cl Rey levar fuás cou.
lo devido a feu Principe,& fenhor fas por diíFercnte caminho ;& aflím

natural. E como elles inftaíícm que mais Ihepediaô que juraíTcderef.

ainda lhes faltava muyto por fa- pondcrcmjuizodelRcy a tcdasas
zcr,&oSâtoperguntaíícqcoufas accufações ,& crimes q Ihefoífcm

craõas q ainda Ihesfaltavaõ, pro. impoítosporcaufa da privação da

-

fíguio Regmaldo dizendo; Manda quellcs Prelados. Ao que replicou
ciRey noiTo íenhor que vades ao Santo Thomàs, que naò tinha po-
Principc íeu filho , & lhe deis obe* der para abfolver aqucllcs, que o
diencia, & façais juramento de fi- Summo Pontífice excomungava,
delidade , promettêdo de emendar nem procedera naquclla fufpeníaô,

tudo aquillo, que contra a ordem fem primcyro ter o beneplácito, &
deSua Alteza tendes errado. Foi- coníentimento dclRcy , a quem
gana (\\\c diífe o Santo) de faber dera conta de tudo no próprio dia,

os erros commcttidos contra Sua cm que as pazes fe confirmarão en«

Alteza, & de ouvir a forma dejura- tre ambos, citando prefcntes muy«
mento,quc agora lhe devo, ou a fi. tos Príncipes , & fenhorcs do Rcyi

Sss noj
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no , &0 próprio Regínaldo , que o to o pagaria como era rczaô, ôç

arguia de crime naqucile caio. E hum lançando as luvasnomcyoda
quanto aojurameríio de cftar a jui- cafa, outros dando de mão pufcra(í

20 diante da Cúria Real , diíTc o tudo cm brados, & mãos cníinos.

Santo que cm nenhum modo o fa. &aííirmandoqucemmàhoraíoltà"'

ria y porque era prejudicar à gran. ra cllc taes palavras j & virando-fc

dega de ícu QÍficíO , & à liberdade hum dclles para os Religiofos ,&
da ip;rcja, pela qual eftava prompto gente que alli eílava , lhe diííc que

a perder a vida , ^ derramar leu cm nome deiRey lhe cntregavaòo
fangue, fendo neccíTario. Gritou a Arcebiípo para que dcíTem conta

iíloo Miniílro de Satanás, dizen- delie todas as vezes que lhe foííe

do que punha crime eiPclKey,ôc pedido, para fazerem nclle com-
o notava de falfario , dizendo que priméto de juftiça ; íorrio-íc Santo

confentia cm íeçretocxcõníungar Thomàs a cilas pala vras^dizendo:

osBifpoSi ScpcíToas que favore- Naô temais, ícnhores^minha fu,

cia em publicOí&que moítcava gida,quenaõvimhum«vc2deFrã-

em negar o juramento deobediçn* ça para fugir de Inglaterra , nem
cia fer verdade o q ue fe dizia que he cm mim tanto o temor da mor-
determinava ufurpar para íi o Rey- te, quanto o defejo de a receber cm
qo de Inglaterra, & lançar a elRey ferviço , & defenfaó da Santa Ma-
fóra dclle com excomunhões do dre Igreja •, & crede que nenhuma
papa,& favores delRey de França, vez vireis em minha bufca, que me
íc o mefmo affirmavaõ os outros acheis eícondido de voíía prcfcnça.

três a grandes vozes, chamando- Sairaó-fc elles da camcra enchendo
lhe falfario enganador , & outros tudo de brados , & o Santo acom»
nomes fcmelhantes , fem admiiti- panhando-os atè a porta os foy

rem a$ brandas & juftificadas re. certificando que nunca oachariaõ

poftas do Santoyquc aífirmava naô menos, ainda que lhe vieíTem buf-

fcr nunca íeupenfamcnto culpado caracabcça^emquepunhamuytas

cm fcmelhantes crimes, antes pelo vezes amaO,moitrãdo-Iheso lugar

contrario defejar (fefora em fua onde depois o ícnraõ. E no mcyo
mão) de fazer a elRey Senhor de de tudo líto eílava taô quieto, &
outros lmperios,&rcnhorios ma» feguro,como íc aqucllas aíFrontas

yores dos que tinha» E moílrando- lhe naô foraó ditas a cllc, nem ti ve-

íhc quantos aggravos padeciaô ca- ra taô junío de fi o perigo da mor-

da dia elle,& os íeus , (cm lhe vale. te. Saídos os conjurados fe foraô s

rem queyxumcs que fazia ao Prin- onde tinhaõ dcyxado fcus compa,

cipc, nem deyxarem paflTar a Nor- nheyros^Ôc veíjindo-fe com cotas,

mandia homem algum de fua cafa <5c íayas de malha , começarão a ca-

com cartas a clRcy , diíTe que por niinhar para os paços do Arccbif-

fua authoridade , & de fua Igreja pocom tanto rumor, ôc alvoroço,

lhe convinha ufar contra oscontu- qucmuytas pcíToas vieraó atemo-

mazcs das armas,quc Dcos lhe de- rizadas darlhc avifo do que paíTa.

ra,& ferir com fentença de excô

.

va, & da grande copia de conjura-

munhaõ , & cenfuras efpirituacs dosquevinhaô para lhe tirar a vi.

aquclics que as Juftiças fecularcs da, cujo Capitão era aquellcfacri-

naó queriaó caíligar cm feu def- lego Sacerdote Roberto de Broc,

prezo. Ouvindo elles ifto,fe Icvan» a quem o Santo excomungara dia

tàraô todos , dizendo que aquella* de Natal j& como os fami liares da
ameaças, & dcmafiado atrevimen^ Santo lhe dcfendcílem a cntradadj

^ .
primcyra
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primeyra porta , o Broc os guiou a quem o Santo aquietou com paU»
por huma cícada,que dcícia ao jar- vras chcas docsforço > q tinha cm
dim^& quebrando a porta entrarão fcu coração , dizendo que acabaf»

dentro nos paços , enchendo tudo íem as horas de Deos^òc fc naô per-

de bradosA confufaó,& gritando: turbaííem, porque toda a tempef-

Morra, morra o traidor inimigo, tadeobulcava íó a ellc , & naõ a

& perfcguidor da cafa Real. Quã« outrem. Chegarão nefte tempo os
do os Religiofos , & criados do miniílros do demónio ao clauftro

Santo viraóaquelle defacato, &o da Igreja , fazendo tanto rumor,
fim , para que o buícavaó aquelles que naó houve peííoa das que a.õ-

homens^ lhe rogàraô que dcíTc lu- panhavaõ oSanto,quenaõ temcííc

gar à ira,& fc puleíTe cm falvo, pois a morte ,&muytos dellcs íc cfcon*

aneceílidade dotcmpooconltran- dèraõcm lugares efcuros, 6c apar.

gia : mas elíe,que pelejava pela caU' tados , outros debayxo dos Alta«

ia de Jcíu Chriíio , & tinha pouco res ,& outros de mais animo lan<

antes promcttido de o naõ acharem çáraõ o ferrolho à porta^ que fahia

mcnos^ aguardava com muyta qui- da Igreja para aquclla parte ^ coufa

etaçaõ a vinda dos inimigos , & que o Santo naó permictio , antes

quando jà as importunações dos por fua maõ a tornou a abrir , de

Religiofos o forçarão a q íe reco* fez entrar para dentro alguns cria -

IheíTc à Igreja , dizendo que nella dos feus> queeOavaõ em perigo de
morreria melhor quem pelejava lerem mal tratados daquella gente

por fua caufa ^ mandando levar pervería^&defalmada^ ôccomoos
diante de (i a Cruz , & iníignia vio cm falvo, & a entrada patente>

de Arcebifpo , começou a cami- fe foy pôr defronte do Altar mòr,
nhar feu paíTo cheyo com tanta refando com húa quietação, &re.
moderaçaôj como fe fora para cc. poufo admirável , & quando vio

lebrar , & vendo que lhe davaô que jà entravaõ dentro na Igreja

preíTa, & quafioforçavaõ a entrar perguntando onde eílava aquelíe

nalgreja, fedetcve, & dilfcquaíi traidordo ArcebifpOjfcveyopara

enojado para os íeus. Efta gente clles dizendo;Aqui eftou Arcebif-

que ha de que tem temor ? ôcde- po>&na6traidor,comovòs mecha»
pois tornoulhes a dizer q fe aquic- mais. Hum dos côjurados, que pri-

f aíTem, porque a duvida fó cô elle mcyro chegou a elíe , com hum fu»

era. Quando foy a entrar dentro ror diabólico lhe diííc: Fugi, fugí>

na Igreja , fez entrar primeyro os que aqui haveis de morrer a noíTas

Religiofos , & mais gente que o mãos j & dizendolhe oSanto que
acompanhava , íem conícntir que naó fugiria em nenhum modo, lan-

fechaflcma porta , dizendo que a çou maó dclle, & com a ponta da
cafadeDcosnaóhaviadefcrvirde cfpada lhe derrubou o barrete da

caftello , nem ccrrarfe a bons , & cabeça , dizendo que eftava prezo

mãos, antes eílar patente a quan- da parte dclRey,& aílím o Icvariaõ

tos nella quizcíTem entrar. Os onde pagaíTe a pena merecida por

Monges, que eítavaó reíando as fcus deíatinosj &rcfpondendo o
Vefperas no Coro, lhe pedirão que Santo que alli lhe podiaô fazer

fe meiene entre elles ,
para alli quanto quizcíTem , mas que naõ

aguardar o fucceífo de taô eílranha iria prezo aquelle que morria pela

novidade , & dar a todos parte liberdade, fc voltou para Reginah

de fua tribulação, quãdo o Senhor do dizendorQue he iílo, fenhor

permittiíTe padecer clle martyrio

:

Reginaldo, cm fatisfaçãodas boas

Sss ij cbras
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obras,quc VOS tenho fcyto,vindcs cm grande copia. Naô fcbuUio Sã-

à Igreja armado contra mim ? Ago. to Thomàs , nem fez movimento

ra o vcrcis,(lhe tornou o diícipulo algum pela dor da ferida,antes com
de Satanás j que jà agora fc vos naô íúmo rcpouío, & quietação aguar-

pôde eícufar a morte ,
porq apren- dava o remate de feu martyrio^que

daõ outros cm voHo exemplo a íe naõ tardou muyto > porque outro

naô defmandar contra ícu Rcy. Sc daquclla infernal companhia lhe

cíTe hc o intento, com que vindes, legundou outro golpe febre o pri •

(diíTe o Santo j naó achareis cm mcyro^ com que Iheabrio a cabeça,

mim menos vontade para receber &cahio o Santo Martyr de bruços
a morte por defender a caufa da diante do Altar , facrificado pela

meu Senhor Jefu Chrifto ,& fua liberdade de Jefu Chrifto. Naõ cô-

Igreja, do que vos trazeis para ma tentes com ilto lhe deraõ outra cu-

dar;f6 vos mando da parte de Dcos tillada de revés, com que lhe cor.

Omnipotente ,& com pena de ex- tàraô a coroa cm redondo de tal

communhaó mayor vos defendo modo, que o cérebro fc cfpalhou

que naõ façais mal algum a cftes pelo chaó,&dcíl€ golpe fc lhe que-

Religtofos , & Sacerdotes que me brou a cfpada cm muy tas partes,&

acompanhaõ , pois naõ hc juílo fc* fc achàraó depois a empunhadura

,

remcompanheyros na pcnaaquel- & pedaços pelo chaõ, medrando
Ics que o naõ foraõ na caufa delia, Deos que pelo fanguc de feu Mar«*

& pois cu tomcy fobrc mima cau* tyr íe quebrariaõ as forças, & ar-

fa da Igreja , que via poíla em peri- mas dos inimigos da Igreja, contra

go , alegremente recebo a morte quem ellc pelejava. Paífou a crucl^

pela defender , com tanto que pela dade tanto adiante , que hum da-

effuíaõ de meu fangue fc conferve quelles conjurados meteo a ponta
lua paz,dc liberdade. Depois diílo da efpada pela ferida^ £( lhe acabou
vendo que jà fc chegava o princi. dccfpalharoccrcbro,dizcndo:Va-
pio de feu martyrio , pondo-fe de mo-nos, fenhores, que jà o traidor

joelhos nos degraos do Altar mor acabou íeus dias ; ôc caminhando
có oroílo para o Santiífimo Sacra- todos para a porta da Igreja, hiaõ

meto, as mãos podas cm cruz,& a faltando mil vitupérios contra o
cabeça inclinada diíTcellasutimas Santo, motejandc-o de fc querer
palavras. Ao eterno Dcos , & à igualar com eíRey , & chamando*
Bemavcnturada fcmprc Virgem lhe nomes de grande opprobrio ; &
Maria , & aos Santos Padroeyros fendo jà faiv1os,tornou Roberto de
deíia cafa , & ao Bemaventurado Broc a ver íe era morto, & chegan-
Martyr S. Dionyíio encomendo a do ao corpo do Martyr, lhe meteo
mim, & a cauía da Igrcja,por quem húa eílocada pela cabeça ja vafia de
pelejo. EílandooSantoneflaora« ctrcbro,& contente de o ver na*
çâo, hum daquelles miniítros de quellecflado fefoy para os outros
Satanás, querendo fero primt>yro companhcyros , que andavaô fa-

naquella facrilega obra, atirou hu qucando os paços fem perdoarem
golpeão Santo, &pofto que feriíTc acoufaalgúa,& quantas Bulias^&
a hum Clérigo chamado Duarte Privilégios achavaó os cntrcgavaõ
Grini no braço direyto,quc poz a RanulfodcBroc, para que os Ic-

diante para reparar ao Santo, to. vaíTeaclRcy, & queymaííc todos
davia lhe chegou à cabeça, & dey« aquelles que contrariavaó a fuás
xou aberta hua grande ferida, de leys,& fcrviaõdc libertar o eftado
que lhe começou a correr o fanguc Eccicíiaftico. No mcyo dcílc rou *

to,
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bOj, & íaco dos moveis do Santo pay, levantando grandes prantos

Martyr , achàraó dous cilícios da ícforaô todos á lgrcja,ondcocor*
fcyçâo de túnicas , que trazia de po do Santo Martyr citava do pro.
ordinário j & , pofto que os lançai- prio modo , que os facrilegos o
fcm pelo chaò como coufa inútil dcyxáraõ, & vendo-o fe levantá-

para fua cubica , não deyxàraó de raõ novos prantos , nacidos do
ficar aíTorobrados, & cheyos de te* amor que lhe tinhaõ ,& do cfpanto

mor, vendo aquelles finaes dafe. de ver com feus olhos taõ horren-

creta virtude de quem clles tinhaõ do facrilegio. Chegavaõ-fe a lhe

por taô mao homem , ou ao menos beyjar os pés ,& tocar lenços ^ &
o tratavaõ como tal, & muytos pannosnofangue,quelheíahiada
dcllcs fe íoraôíeni quererem mais ferida, do qual recolherão os Re-
por maõ cm coufa de lua caía ^ nem ligiofos huma grande quantidade
roubar movei algum , culpando-íc em hum vafo,& noutro o cérebro,

cm íeu coração do mal que tinhaõ que citava eípalhado fobre o ladri-

feyto em fecôjurar contra tal pre. lho da Igreja: Sc íendojàquaíinoy.

lado. Deyxando agora de fallarno te, levantarão os Monges o fanto

fucccíío deites Miniítros do demo» corpo do chaó , & concertarão na
nio , tornemos ao Santo Martyr

,

cabeça aquelle pedaço de cafco^que

cuja alma jàeítava gozando da vi. lhe ficava pendurado por húa pe-

íaò beatifica , ficando o corpo en- quena de pelle fobre a teíta ; ôc

volto em feu próprio fanguc dian- lançando-o aflim veflido dentro

te do Altar môr com a cabeça fen» cm híia tumba,o deyxàraó eílar no
dida:& he de notar que de quantos meyo do Coro toda a noyte acom •

golpes lhe deraõ , íó hua ferida lhe panhadocom lagrimas de todosA
ficou aberta , porque todos foráo vifitado de muytas peíToas devo*

dados no próprio lugar. Foy feu tas, que jàocomeçavaó a venerar

glorioío tranzito aos 29* dias do como Martyr de Jefu Chriíto.

Ann, n^^z de Dezembro do anno do Sc- Quando o levâtàraõ do chaó achà-

nhor de mil & cento & fetenta & raô dcbayxo hum martelo de ar-

^ ' dous, em húa terça feyra,dia aflina- mas , & húa alabarda, que alli dcy-

lado no difcurfo de fua vida para xàraó os conjurados, moítrando

toJos ícus trabalhos : porque em haverem de fer armas rendidas por
terça feyra paíTou aqucllas grandes aquelíe,a quem cilas entaõ empece-
aíFrontas no Caítello de Antona,8c raõ cm defenfaó da Igreja } & o ían-

começoufua fugida, em terça fcy- gue derramado ao redor da cabeça

rapaíTou a França, à terça tornou a modo de coroa , & capelladet.o*

a entrar em Inglaterra , tornando res,femter norofto mais que hum
de íeu dcítcrro, á terça foy marty. fio , que corrco da parte dircyta,&

rizado, & entrou noCeocõtriun» íe foy atraveííandc pelo meyo do
fo ,& gloriofa palma de martyrio, nariz até a queyxada efquerda, c5
fendo de cincocnta & três annos o qual o Santo Martyr appareceo

quafi perfeytos. Tanto quena Cí • muytas vezes a peíToas luas devo-

dade (e publicou fua morte, ie vi- tas, algumas das quacsnâoíabiaõ

raô na gente vários eflfey tos, porq ainda íeu martyrio, nem o modo
os nobres , & poderofos temendo delle. Foy notável a fermofura,ôc

a ira delRcy,,fe fecharão em fuás compofição doroíto, & mais par*

cafas triítcs de taó grande íacrile

•

tes do gloriofo Martyr,porque fem
gio , & os pobres , & gente vulgar turbação de olhos,nem final algum

fcntindo a perda de feuPaítor^ ôc dos que coítumaó ter peíToas de«

Sss iij funtas^
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funtas , cftavaõ rcfplandeccndo os compraíTcm das mãos dos po-

naqucllcs membros fcm vida os brcs, ficando com huas rcIiquiaSi

íinaes da gloria de íua alma. No por quem o Senhor fez os mila*

dia fcguinie foraò a v ifados os Re • grcs, que adiante veremos.

ligiofos , que cftava gente de ar-
^__

mas fora da Cidade fazendo con*

felho para virem tomar o corpo do CAPITULO XI.

Santo , & fazcllo em quarcos ao

cabo de quatro cavallos , ou pollo Dê que fuccedeo aos conj uradds , &
à vergonha em lugar aíFrontofo, de das revelaçoens que dtverfas pef»

que ficaíTe íeu nome , & credito foas tiverao da morte de Santo

perdido na opinião do mundo^ pc- Thomàs , & como elRey pedto pe*

ias quaes novas foráo os Religio >

. nitencia ao Tapa, & mandou con^

fos poftos em grande medo,& no- íolar os Monges de Cantuaria.

vadefconfolação, & fem aguarda-

remaembalfamar ofantocorpo,o ^T^Antoquc os Miniftros da

começarão a defpir de feus velU- ^ maldade acabarão aquellc

dos, parao vcftirem em Pontifical, horrendo facrilegio de mataro Sâ-

& viraô que tinha junto da carne to Arcebifpo, & faqucarlhe feus

húacamifadectlicio^&húas calças Paços, tomarão o caminho para

que ihechcgavâo até o peyto do Sumalingues, que era hua quinta,

pé, coufa poucas vezes viíla em & camcra dos Arcebifpos deCan-
nenhum Santo dos mais pcnitcn* tuaria,onde tinhão huns fermofos

tcs , & logo em fima tinha veítida Paços de recreação , & entrando

hua cogulla de eftimenha branca, dentro nellcs , fc aproveytàrão do
como Monge que era da fagrada que puderâo achar, 6c dando-íe allí

Ordem de Ciftcr;& vendo os pre- por feguros , fe dcfarmàrão para

lentes aquelles trajos de mortifica* deícançar do caminho , & puzcrão
çâo, fe laílimàraô novamente , di- os peytos, & fayas de malha com
zendoquc mal procuraria Reynos, todas as mais armas oífenfivasem

i5c fenhorios da terra quem tanto fima de huma grande mefa, em que
martyrizava feu corpo por alcan- Santo Thomàs comia quando vi-

çar o da Gloria, & dando preíTa em nha àqucllcs Paços , a qual ( como
o vcttir de Pontifica!,o fcpultàraó fe fora coufa fenfivclj fe bullio fem
cm hú fepulcro de pedra novo, em lhe ninguém pòr mão, & lançou

que ninguém fora ainda enterrado, fora de fi aquellas facrilegas ar-

que citava em húa Capella do ciauf • mas, com que fe executara a morte
tro diante do Altar de S.Joáo Bap- do innocentc Prelado. Admiràraó-
tifta, & Santo Agoílinho Bifpo,ôf fe todos os prefentes de taõ eílra*

primeyro Apoftolo de Inglaterra, nha maravilha , & querendo pro-

& ali i o deyxàrão como depofita- var a certeza delia, tornarão a pôr
do,&efcondido, crendo que o não tudo na mefa,como antes eílava,a

defcnterrariaô feus perfeguidorcs qual com o meímo eífeyto lhe mof-
para o maltratarem^ como tinhão trou o vcrcJadeyro dcfengano ,

determinado. Os vertidos chcyos deyxando-os tão attonitos , que
de fangue dcrão os Rcligioíos a logo algúsdelles começarão acho»
peíToas pobres,levados de hua pie- rar a graveza de feu pcccado,como
doía ignorancia,nãofabendo ainda foy Guilhelmo de Ceraci , o qual

Dthefouro, que davâo nclles,& icconfcíTou aoBilpoExovicnfc,&

não faltarão peíToas devotas^ que lhe contou cita maravilha, aífif-

manJo
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mando que depois de terem com- famcnte fc dcyxava ver dos que ef-

mcttido oiníuicodcmataremaSã» tavaômuy junto delia, & logo Be-

to Thomàs , dera tal medo em to. ncdiéto cahio na conta , que pela

dos, & taó grande tremor de mcm* luz fe entendia a das obras do San*

bros, que lhes parecia eftar o mun- to , pela névoa a perfeguiçaó,quG

do conjurado contra elles ,& que- trabalhava pela cfcurccer com cri«

rcrfe a terra abrir para os fovcrter, mes novos, que lhe levantavaó,&
& cm quanto vivcráo femprc tive« diíTelhc Santo Thomàs que bre-

raõ húa palpitação, & fobrcfalco vementc fe refolveria a névoa,

&

de coração, que a qualquer vento, apparcceria o rcíplandor. Depois
& folha que bullia cuydavào ter a via chcgarfe o Martyr ao Altar, &
morte preíente. O primeyro^quc começaríc noCoro o Intróito fef.

feno o Santo, morreo em Cicilia tival. Léetart Hterujãkm , é- con»

rafgandoíuas próprias carnes com ventumfactte omnes, éfui dtligitis

os dentes , & confeílando a culpa íá;», que quer dizer. Alcgn-tcjc*

por onde merecera aquclla terribcl rufalem, & todos aquelles, que de*

morte. Outros dous morrerão na (ejaõ teu bem, moítrcm íinaes de

Terra Santa pelejando contra os alegria. E voltando-fe o Santo para

Mouros em fatisfação,& pcniten» osMuficos^lhes acenava cora amão
cia de feu pcccado , & os mais aca« que naó cantaflem aquellc Intróito,

barão miferavclmente dentro em & com voz entoada, &triíle co-

fres annos, fcmpre triftes, pcnfati* meçou a cantar. Exurge , quare 0!;^

vos,& aborrecidos da gente,& tâ- dormis,Domine ? Exurge,ne repelias

to mais odiadosdo mundo,quanto m finem. §iuare faciem tuam âver-

as maravilhas, q Deos obrava pelo tis, é' oblivifceris tribulationem nof»

Santo Martyr , mais fe efpalhavâo iram ? Que quer dizer. Levantay«

por ellc, porque logo depois de fua vos. Senhor, naõ nos afflijais dor.

morte fe começou por diverfas rc- mindo , Icvantay-vos, naó nos de*

velaçoens a manifeílar fua gloria: Tampareis de todo. Porque caufa

híja das quaes vio Benedido Abba« voltais os olhos a outra parte , 6c

de de S.Pedro de Brugo, q compoz vos cfqueceis de noíTa tribulação ?

o hvro de (eus milagres,& diz que Naquella própria noyte depois de

eftando dormindo anoyte feguin. fua morte hum menino innocentc

te depois da morte do Santo , lhe vio cm fonhos o Santo Mártir lan*

apparccco veílido de Pontifical

,

çado fobrc o Altar cubcrto com
preparado para dizer MiíTa no Al« hum panno de feda , & a cabeça fe*

tar, diante do qual fora martyri- rida encoítada emhumas ricas ai.

zado, & perguntando-lhe o Abba mofadas , fuftentando-a entre fuás

de em lingua Franceza fe era mor- mãos huma pefloa muy authoriza»

to, o Santo refpondia em Latim daveílida em hábitos de Monge,
que morrera , mas que jà era refuf & do lugar do martyrio nafciaó

citado : & rornandolhe a pcrgun* dous ramos de arvore,que crefcen.

tar porque íe naô manifeflava ao do pouco a pouco chegavaõ ao

mundo com milagres,pois era con tedo da Igreja , & aenchiaò com
tado no numero dos Martyres,rcf- feus ramos ; &como feadmiraíTc

pondia que fe naõ deyxa v a ver fua do cafo a gente, que o menino via

luz cm rázaõ da grande névoa, na Igreja, lhes diíTe o Monge, que
que a encubria. E ditas eflas pala- fuflencava a cabeça do Santo 1 que

vras,lhe moltrava húa vela metida fe naó eípantaíFcmíporque daquelle

no mcyo de tanta névoa
»
que clcaf- modo havia de crefcer pelomundo

a fama
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afamadogloriofo Martyr ,fem ha* admirados todosaqucllesquefou.

ver Reyno obediente à Sanca Ma- beraõ tal maravilha. Na Vilta de

dre Igreja , onde naô foíTe venera. Argênteo havia hum Fidalgo muy
do. E como no dia íeguinte foíTeo grande amigo de Santo Thomàs, o
menino em companhia do pay ao qual eftando huma noytc dormin-

temp!o,& naõ vide nada do que fc do na fua cama, ouvio huma voz
lhe rcprefencàra na vifaó , contou que fe levantava da terra para o
tudo quanto lhe apparecéra

,
per- Ceocom grandiffimo rumor^dc di-

guntando miudamente por cada zia: Eisqueomeufangucclamada
ccufa , não fem goíto do pay , que terra a Deos com mais vehcmen-
cntendeo fer revelação da gloria cia,do q o fangue de Abel , que foy

do Santo Arcebifpo. Em huma morto no principio do mundo. EÍ-

Provincia de Inglaterra chamada pantou-fe aquellc nobre varão do
Dcvonia acontecco a hum Fidalgo que ouvia ,& como na manhãa fc-

por nome Guido de Briona, na guinte cítiveíTc praticando com al-

propria tarde em que SantoTho- gunsamigosnaviiaõfcmcuydaro

masfoy martyrizado, que eftando que podia íigníficar, chegou a caio

ceando com íua molher, & familia, í^um homcm^que vinha de Caniua-

hum menino filho íeu, que andava ria >& contou a morte do Santo,

brincando junto da meia, poz fubi» com que ficàráo certificados que a

tamente os olhos nelle , 6c com hú voz fe entendia de feu innocentc

fifodifferetc de íua idade lhe diíTe: íangue derramado com tanta injuf-

Naõ fabeiSjfenhor pay, que o bom tiça. Por eftc mefmo tempo vio

Sacerdote he morto? Imaginou o Dom Bartholomeu Bilpo txovi-
pay que alguém enfinàra aquil» enfc hum Varão de prefença vene-

lo ao menino , & que o dizia por ravel, o qual lhe perguntava a cau-

hum Capellaô feu^que tinha em ca» fa de fua dcfconlolaçâo , & como
fa ,& com motes , & graças fcfte- lhe rcfpondefíc que a morte do Sã-

jàraô aquelle dcfcuydo do meni- tQ Arcebiípo de Gantuaria o tinha

no}maselle,que era guiado por ou. cercado de a íflicção, IhcdiíTe qfc
tro impulfo, tornou dahi a pouco não entriíteceífe^porque dadocafo
correndo para o pay , & affirmãdo que foflTem mortas todas as outras

q obom, & íkl Sacerdote era mor- partes de feu c orpo , viviaó os bra-

to, Abalàraó-íe todos com rifo , 5c ços , que craõ bacantes a fupprir

até o mefmo Capcllaõ, que eíiava todas as neccífidadcs de feus devo-
prcíête, ajudou a feftejar as novas, tos , dando a entender ferem vivas

que imaginavaô fer de fua morte, íuas obras diante dos olhos ds
com que fe deu fim à cea ; & quan. Deos ,& haverem de fer proveyto-
do jà naõ lembravaô as graças do ias a todos aquellcs, q o tomaíTem
menino, elle tornou ao pay cuberto por interceíTor. Na própria fema-

de lagrimas , & fe lhe lançou fobre na,eni que Santo Thomàs foy mar-
es joelhos dizendo; Pay, morto hc tyrizado, apparecco no Moíleyro
o boniífimo Sacerdote , jà agora ra- Lcvcnfe hum Monge defunto a ou.
zaõ he que todos chorem, & moí- tro feu am!go,& lhe revelou como
trem fciítimento por taõ grande o Santo MarryrforacoUocadocm
mal. Nem com efta dcmofiraçaó íôberano grão de gloria, & como
acabarão de entender que havia no ponto que íua alma fahíra do
myíterio nas pala v ras do menino

,

corpo, fora em companhia da Mãy
até que a fama da morte de Santo de Deos, & de coros de Marty rcs,

Thomàs o declarou , deyxando Virgens, & Confc ííorcs apprcfcn-

^ i - tada
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tada a noíTo SalvadorJcfu Chriílo;, & como o acabaíTcm , moítrando ò
que a puzera cntne os Apoftolos Santo que fc queria ir, o enfermo
cm deícanço , & Bemaventurança lhe pedia que o naô defamparaíTc

eterna. E perguntando o Monge naquella afflícçaó, q padecia pelo

ao defunto como fora prcícrido a ícntimento de fua morce , & Santo
todos os outros Martyres,em par» Thomàs chegando-fe junto dellc>

ticular a Santo Eftevaõ , & S. Lou- o confolava , dizendo que tiveíTe

renço,reípondeoquccadahumda- bum animo > porque naquella fc*

quellcs padecera cm defenía da mana em que eftavaõ veria fazer

Fèjcomo particular peíroa,& Santo ícte grandes milares por fua inter-

Thomàs pela cauía univerfal da ccíTaõ. Em hum Molteyrode Reli*

Igreja ,& honra de todos os mem- giofos, que cftava na Terra Santa

bros deila^ 5c além diílo que os ou« de jcruíalem > houve hu Monge de
tros padecerão por mão de infiéis, íanta vida j a quem feu Prelado pe»

& o Santo Arcebiípo pela de fcus dio (eftando jà para morrer) que
próprios naturaes , que fazião o cm todo cafo lhe appareceffe > &
martyrio mais intolerável ^ & af- déíTe conta do cílado>cm que lua

pêro de fofrer. Entre outras pef* alma cisava depois da vidaprefcn«

foas , que muyro fentiraó a morte te : outorgoulho o bom Rehgiofo,

de Santo Thomàs , foy hum Reli- & íendo Deos fervido lhe appare-

gioío daquelle Moíleyro de Can- eco dabi apoucos dias, & o certiíí*

tuaria , q tinha cm íua caía per feu cou que era íalvo > 5c gozavajà da
címoler, 5c depois de húa noyte ter Bemaventurança eterna,accrefccn«

chorado muyto com faudadesfuas^ tando que no próprio dia de fua

adormeceo aíHm encoftado como morte vira entrar noCeohumfa-
cftava^ & parecia-lheeftar noCoro mofo Santo acompanhado de hum
cantando as Matmas> & tendo dito innumeravel exercito deMartyres,

a quarta Liçaõ, naô havia quem cã» Confeflorcs,5( Virgês, cujo corpo

tafie o ReípõfO}5c como fe affligiífe parecia feyto em pcdaços^& derra-

por eí^acaufa>viohum mancebo de mar das feridas grande copia de
íermofura cílranha.que fc chegava fanguej5c fendo apprcfentado dian»

àeíiantc, 5c começava a cântaro te do chrono de noífo Redemptor
Refpõfo , accrcícêcandolhe o verfo JcfuChrifto,lhe punha hua coroa de
ítguxntciConctirrtt turba languido» ouro na cabeça , 5c lhe dizia : Tho-
rum , ^ confequitur graiiam mira» màs,aífim te convém entrar na Cor-

culorum^ que quer dizer. Concorre te de teu Rey , 5c Senhor , & pois

grande copia de enfermos, 5c aU taõ legitimamente pelcjafle por
cança a graça de milagres. Ecô- defender a Igreja, que deyxey na

municando eíla vifaó aos outros terra encomendada a Pedro, te na5

Reli giofos , ficàraó todos alegres, negarey igual gloria à que ellc pof-

& chcyos de confiança de fe trocar fue } & vendo a grandeza de fua fe-

a dor , que íentiaô por fua n-.orte, hcidade>fc alcgravaó todos os efpi-

cm contentamento das maravilhas^ ritòs bcmavcnturados. Ecomoif.

que o Senhor havia de obrar por to diíTe o Monge defunto a feu

fua interccíTaô. Outro Rcligiofo Prelado, federpediodclleadmoef-

cahio enfermo da payxaõ que teve tandoK) que notaííc o dia, porque

da morte do Santo, ao qual clle cedofaberia como tudo paííava na

confolou appareccndo-lhc,5c man- verdade, 5c algum tempo depois

dando que rezaffe hum Pfalmo, ôc chegarão à Terra Santa peregrinos

que cUc o iria ajudando a vcríos, do Poente, que dcraõ rclaçaó da

morte
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morte de Santo Thomàs , & íe ouvir em geral Coníiflorio diante

achou conforme a revelação do doCoUcgio dos CardeaeSp&para
Monge defunto com a verdade do iíio mandou armar huma fala de
cafo. Corria por todo o mundo a pannos negros , & vcftido elle, fie

fama do martyrio de Santo Tho» os Cardeaes de roxoem final de dô,

màs,&nãohavia partealguaonde com hum |filcncio commum , ôc

onomedelRey Henrique naôfoíTc roftos dcmoftradores de trifteza

infamado por taó horrendo facrí- aguardarão a chegada dos Embay-
legio, nem eile dcyxou de fc achar xadores Inglczes^& com palavras

alcançado, & dar algúas moftras deeílranho fcntimento contarão a

de fentimento^fechandoíc cm húa dor ,& anguíUa^com que elRcy fi-.

camera de feus Paços três dias cô- cava pela morte do Santo Arccbif-

tinuosjfem ver, nem faliar com po, affirmando com follcmne jura-;

peíToa viva ^ nem comer, ou beber mento que nunca fora cm coníen-

mais que huma amendoada, dcrra- timcnto de tal malefício , nem fe

mando muytas , & muy continuas íentia culpado em mais que nas pa-

lagrimas de feus olhos 5 & para lavras coléricas, dequeosconju-
mayor fatisfação, & moftras de rados tomàraó occafiaó paraexc
innocencia mandou dous Cleri- cutarem aqueile horrendo facrile-

gos de fua cafa com cartas de cren- gio. E para moftras de mais jufti-

ça para o defculparem com os Reli» ficaçaó pedirão ao Santo Padre que
giofosdoMoftcyrodeCantuaria, maudafle dous Legados a Ingla.

& os cóíolarem da trifteza em que terra coníi poder de tirar devaffada
viviaô, pondo a culpa dofacrile» morte do Santo^promettendo que
gio aos conjurados,que fem ordem a feu juizo , & determinação efta

.

fuaoufáraôcômettertalmiilcfíciG. ria elRcy fugeyto , &admittiría
E pedindolhes que em fuás orações toda a pcnitcncia,que por elles lhes

tiveíTemlembrãça dcpediraDeos foíTe impcfta. Depois do Papa
perdaó de algum erro, íenefte par» ouvir fua embayxada , & de ver
ticular o tivera, & das palavras co- que no fim delia fe proliràraõ em
lericas , que deraõ aução aos mata- terra pedindo mifcricordia em no*
dores para commctterem tãohor- medefeuRcy, osdeyxoueftarno
rendo malefício. Fcyta efta dili- chaô mais de dous quartos dcho-
gencia,procurou logo mádar feus ra» íem fe ouvir em toda a grande
Embayxadorcs a Roma , que dei- fala , mais que alguns fuípiros bay-
fem fua defculpa ao Summo Pon- xos do Summo Pontífice,& de ou.
tifice,& lhe moftraífem como efta. tros Cardeaes , a quem dohia na
vainnocentc no cafo de fua morte: alma o caio do Santo Arcebifpo,&
mas oPapa^que jà tinha fabido quá- o abatimento da dignidade fccclc-

to paíTava em Inglaterra , naò quiz fiaftica , oíFcndida , & vituperada
dar audiência aos meníageyros em fua pelica, &osconftrangia a

dclRey,tratando-os como homens derramar muytas lagrimas a mè-
rebeldes à Igreja, como a facri. moria do Santo, que todos conhe»
legos , excomungados , & aparta* ccraó de vjfta no tempo q a Corte
dos da uniaõ Apoftolica

j
porém cftivera em França, Depois da-

vendo que perfeveravaócõhumiU qucllecfpaçoosmandouo Papalc*
dade , & pcdiaó em nome delRcy vantar , õt cõ graves,& fentidas pa*
abfolviçaó , & penitencia das cuU lavras lhes aíTcou as perfcguiçôcs,
pas cómettidas , alfinou-lhes hum com q elRcy vexara o Santo Mar-
dia de audiência publica, para os tyr no difcurío d^ fua vida, & a

prc-
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prefumpçaõ manifcfía que havia de fugcyco a receber a penitencia ào
lhe fcr a morte dada por ordem Papa, tratarão por mcyo do Bifpo

fua, fendo os executores delia os deLexovia, & dos Arcediagos de
mais conhecidos , &: privados de Potiers^&Salisberiajde haver fe»

fua Corte: mas ufandodabcnigni- gundas viílas com clRey , que fc

dade A poftolica,& admittindo co- aíTcntàraõ cm \ birricas , onde fo-

rno verdadeyro pay os rogos do fi« ra6 os tratos guiados por tao bons
lho rebelde , & perdido , diíTc que meyos , que o animo de Henrique
mandaria os Lcgados,&c lhes daria abayxou de fua obítinação,& quiz
ordem como trataíTcm a caufa da obedecer ao Papa em fórma^quc os
Igreja na forma que mais convi- Legados fcdcraò na qucllaoccafiaó

nhaafcu credito,^ reputação. Ef- por íatisfeytos. E porque os ne-

colheo o Padre Sãto para efta jorna» gocios ficaíTem mais corroborados,

da Theodino Bifpo , & Cardeal quizelRcy que fe achaíTe preíente

Portueníe, & A l bcrto Presbytero o Príncipe fcu filho^diante do qual.

Cardeal, Vicecancellario Apofto- & de muytos Biípos , & fenhores

lico, homens de grande opinião em de fcu Rcyno jurou cm ad;o pu-
virtudc , & letras , & rouy zclofos blico fobre hum Miffal , que não
da honra, ôc liberdade Ecclcíiaíli* mandara matar a Santo Thomàs ,

ca ; os quacs forão recebidos dei* nem tal imaginação tivera mas
Rey Henrique cm Corbcm huma antes quando tal ouvira íe anguf*

terça feyra antes das Ladainhas tiara, ôc fizera mayorcs exccíTos,

de Mayo, com moílras de grande do que pudera fazer por pay , &
veneração,& reccbeo dellcs o bey- mãy, fe em qualquer delles acontc-

Jode paz em íinal defer admittido cera femclhante defavêtura. E ju*

à penitencia,5c ao grémio da Santa rou mais que qualquer penitencia.

Madre Igreja. Daqui fe foraó a Sa. que os Cardiaes lhe deílcm pela oc»
viniaco , onde houve grande junta caíiaõ que com fuás palavras dera
de Prelados,& começarão a tratar à morte do Santo , clie a comprida
na paz, & quietação do eftadoEc- fem efcufa algúa. Fcyto porclRey
çlcíiaftico , & fecular do Reyno de cftc juramento, os Legados lhe de-
Inglaterra , propondo a elRey o raò huma reprchenfaò , ainda que
modo , em que Sua Sãtidade queria mais aípcra do que convinha para

que fe compuzeílcm, na qual elle Rey tão orgulholo como Henri,
não quiz vir cm modo algum, an- que, Ò( lhe deraõ a penitencia fc«

tes vendo os Legados algum tanto guintc. Que mandaíTc a Jcruíalcm
ícveros no modo de proceder , íe duzentos homens de cavallo ,& os
levantou do conlelho muy agaíta- fuftentaíTe com trezentos efcudos

do, & faindo-fe lhes diíTe : Eu me de ouro de falario por cada hum an-

parto para Hybernia, onde tenho no, para foccorro dos Chriíláos,

negócios de muyta importância & militarem contra os Mouros de*
que tratar ; vôs ide embora para bayxo da adrriniílração doGraõ
onde quizcrdes , & compri os cn- Meílre dos Templários. Que as

cargos de voíTa Icgacia na forma injuílasleys que fizera nas Cortes
que vos foraó encomendados, en- dcClarcndona, 6c todos osmàos
trando, & faindo livremente cm coílumcs introduzidos em feutê.

rocus Reynos,& fenhorios,porque po contra a liberdade da Igreja , as
para tudo vos dou licença, & falvo annullaíle , & revogaíFc na forma
conduto. Vendo os Legados oani. que Sua Santidade mandava , & fe

mo dclRey endurecido , & pouco outras alguis havia noRcyno an-

tes
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tcs dcflas, que cm algúa couía pre- muyto povo, & Prelados , aflim In-

judicaíTcm o citado Ecciefiaítico, glezcs , como Francczcs , diante

ascmcndaíTe.&niodcraírcporcõíe- dos quaes o Príncipe Henrique ju-

lho de homens doucos , & Rei jgio- rou de comprir , & guardar todas

íos. Que rcflituiíTc à Igreja de as couías,que elRey feu pay pro-

Cantuaria quanto lhe rinha ufur- mcttcra aos Legados, de que fc

pado ,& a loniaíTc a meter de poífc fizcraõ públicos inftrumentos afiíi«

de tudo o que poíTuhia antes que nados por ambos , & fellados cora

SantoThoinàs cahifle de fua graça, os fellos de cada hum , para eterna

Que fendo neccííarío, &mandan- lembrança da Tatisfação deite fa-

dolho Sua Sãtidade^paíTaíTea Hcí- crilcgio jaccreícentandoo Princi.

panha cm favor dos Rcys delia

,

pc que , fendo caio que clRcy ícu

para lhes ajudar a lançar fora os pay por morte ou por enfermida-

Mouros,quedcfde o tempo dei. dcnáocompriíTe a tal penitencia,

Rcy Rodrigo a cinhaôfcnhoreadoi cm tal calo íe obrigava ao com-

que todos aquelles que tinha cafti. primentodellaarfimj&damancyra

gado por caufa do Santo, ou pri- que fora dada pelos Cardeacs, 5c

vadodefeusbens, ícriaórcílitui* accytada por cllc. Abíolveraô os

dos a íuas honras, & fazendas do Letzados aquclles Bífpos, qucSan-

modo q pnmeyroas tinhaô. Além to Thomàs excomungara, dando»

dcíla penitencia publica lhe deraõ lhes penitencia de fuás cuipas^para

outra fccreta de efmolas, jejuns,& que fícaifem todos em paz , Ôc quie«

oraçoens, a todas as quaes clRey tacão.

tiaõ fez repugnância , antes com
moftras de muyta humildade pro.

metteo de as comprir, & guardar CAPITULO XII.
com a brevidade pofli vcl,& depois

indo-fe todos à igreja publica, os Como afepulíura de Santo Thomàs
Legados o lançarão íóra delia , & começou deiejplandecer com mi»
pondo-fe de joelhos com as mãos lagres ,

ó" doiprimtyros que fez
levantadas, & a cabeça defcuberta, depois de (eu inartyrio, por onde ã
os Cardeaes lhe perguntarão fe fc gente concorria aovifitar.

arrependia do peccado , que por

feurclpeyto íecómettera, ao que A Lguns dez annos antes do
refpondcoelRey: Verdadeyramcn- Jt\, martyrio de Santo Thomàs
ic( Padres Revercndiífimos 3 que vintío hum homem nobre raturil

na alma fínto quanto mal lucccdeo de Inglaterra de viíltar a Cafa San •

pof minha caufa I & para a íatisfa- ta, IhcdiíTe hum Monge de ianta

ção me entrego cm voíTas mãos, vidj , que vivia naquellas partes,

promettendo de não fahir do que que ainda ícu Rcyno , ôc a Cidade
me mandardes, poílo que feja ir de Cantuaria haviaô de fcr illuf.

peíroalmentc a Jerufalem, Roma, três , & glorioios, & taóviíiradós

ou Santiago, ou a qualquer outra de gente, como qualquer outra re-

parte, que porvòs me for ordena • maria das iamoías. E contando-o
do. DiíTeelReyeftas palavras com cite peregrino a muytas pcíroas>

tanta humildade, que caufoulagri. todascahir^õ na Verdade quando a

rmsem todos os prefcntes , & os fepultura de Santo Thomàs come-
provocou a devoçfio; &dandolhc çou a encher o mundo de maravii
os Legados publica abfolvição , o lhas , a primcy ra das quaes, ícgun-

meteraó dentro na Igreja, prcícnte do a ordem do Jivro de feus mila*

-i grcs.
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grcs acontccco na Cidade de Sue* de dozè a tinha cm muyto pcyo^
íon cm húa nobre Matrona por no- cftado. Soube a mãy da morte de
me Emma, mulherdchum Fidalgo Santo Thomàs cinco dias depois

chamado Roberto de vSãco André, de íeii tranzito cm tempo que à íi«

o qual de hõa enfermidade pcrdcõ lha jazia atormentada com fuás

a vifta dos olhos , & ouvindo o coftumadas dures,& crendo que;

exórdio <3a morte de Santo Tho- baftariaô íeus merecimentos para

más três dias depois de acontecer, remediar aquclla neceílidade^invo-

CO íDpadecida de taõ grande offenfa couo favordoMartyrjpromcttcn-

dc Deos fe affligio comíigò niícf- do de ir com a moça vificar fua fc.

ma , Si depois chea de maravilhofa pultura^ & ao próprio inAantc fc

confiança cm o Marcyr de Jefu voltou a filha na cama, & dando
Chnrto diíTe fallandocó elle. Glo» hum fuípiro ficou preza de hum
riofo Martyr,a vos me encomendo, íuaviííimo fono, com o qual fc aca <

& de vos quero favor para cobrar bou a enfermidade v & acotdando
a luz de meus olhos , a qual fe vòs fe achou livre das dores cm fórma^

me alcançardes por voífos mereci- que nunca mais asfcntio , & veyo
mentos

, prometro de viíitar voíTa comprir íeu voto , ^ teftemunhar

íepultura,& oíFereccr nclla os does pcíloalmcnte a mérce recebida pc-

a que fc cftender minha poflibihda» los merecimentos do Santo Mar-
dc. Aòabado o voto obroua virtu- tyr. Na Villa de Berkefia , ou de
de Divina em íua enfermidade com Cincsburna , como fc chama cm
tanta cliicacia , que fe achou livre língua Ingleza, havia hum nobre
delia, õc rcftituida afeuprimeyro Fidalgo por nome Uvilhelmo Be-
cftado , 6c como diíFeriíTe o com* let , que por cfpaço de três mczcs
primento do voto, lhe tornou a padcceo graviífimas dores nobra-
raUãra vifta,& tornando-o a rei- çoefquerdo,& O tinha taô incha*

icrar , foy outra vez (âa , & veyo do , que não tinha figura de braço*
com feu marido viíitar a fepultura nem os dedos da maõ pareciaõ de
de Santo Thomàs , onde dcyxou creatura humana,& em húa fegúda
nquiíTimosdõcs, & teílemunhou fcyra feis dias depois da morte do
cite milagre em publica forma. Em Santo, veyo hua ama fua chorando
Gloeíiria lugar da mefmailha ha. da Igreja, onde ouvira novas da
Via huína nobre fenhora chamada morte de Santo Thomàs, & cuy*
Aligia,lvúa filha da qual por nome dando oenfermo que as lagrimas

Hclvia de idade de doze annos craôporfuacauía,aconfoloubran.
era acormétada de graviflxmas do- daracnte , dizendolhc que convi.
rcís de cabeça , &, todos os mezes nha aceyfarcom alegre vontade o
ihe vinhaó huns accidcntcs, que a caftigo da maá dò Senhor Deos :

tinháo no cabo da vida fem femo* mas quando ícube a caufa,&ouvio
ver de hum lugar, nem fer fenhora o exórdio do martyrio^ cheyo de
de levantar a cabeça , & nos mezes maravilhofa confiança fe encomen-
do tilio lhe duravaô eftes acciden- dou nos merecimentos do Santo,

tes húa íemana inteyra , & nos do promcttendo de vifitar fua Igreja,

Inverno, em que o mal era de me- fclhealcançaíTc faude ;& no pro-

nos torça,trcs, & quatro dias , fem pFio inftantc o deyxàraõ as dores,

remédios humanos bailarem a lhe & na feguinte noyte dormindo cô'*

ciarmclhoria,anteshiaomaltanto granderepoufo fc achou pela ma-

cm crccimcnto , que começando' nháa com o braço faó, & dcfimpe^

lhe cm idade de cinco annos, ncíla dido do inchaço > & veyo comprir*
^^^^ Ttt pcíToal-
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pcíroalmcnte a promcíTa , onde re- a extinguir , levantarão outra no*

ferio efta maravilha , authonzan- va períeguiçáo contra aqucllcs que

^.>a com juramento folcnnc cjjance davaò tituio de Martyr ao glorio-

de teftcmunhas. Ao ícttimo dia do ío Arccbifpo , vendo que tudo ifto

tnartyriodoSancoliua mulher ce« era arguir mais fua maldade, &
ga, & pobre da Cidade de Cantua* accuíar o facriíegio cômettido ; 8c

çiajouvindo as maravilhas da vir- como os milagres comcçaíTem a

tudc> & pacicncia,que moftràra na crcfcer cada hora mais, fizeraô pui*

vida , & morte j tendo-o em fcu, blicar hú ediâ:p cm nome dcIRey,

peyro por verdadeyro Martyr de cm que fc mandava debayxo defc-

Çhrií^O, fc chegou a húa vizinha» veras penas que ninguém fallaffe

pédindolhe que íe tinha algua reli- mais na morte do Arccbifpo , nem
quia.do SantOj lha cmprcílaífe para o chamaíle Santo, ou vifitaffe fca

pòr íobre feus qlhos ,& dandolhe fcpulcro como de tal ; mas era tra«

feum lenço tinto em feu íangue

,

balho vaô querer ataltiar a luz do
tanto que o poz fobre cllc$ , lhe Sol , & pôr termo á virtude Divi-

rcftituhio a vifta perdida , & acõ- na, que quena engrandecero nome
panhada de muytas peíToas, que ef de feu gloriofo Martyr na terra

,

tavaõ preíentes , foy dar graças ao como tinha engrandecido feu efpi^

Senhor,& a fcu Servo, proftrando • rito no Ceo. &m Hoylada lugar de

fe diante de feu fcpulcro. Quatro Inglaterra havia hum Cavalheyro

4ias antesda morte do Santo Mar • chamado liítevaõ, que por efpaço

tyr na Cidade de Londres perdera de trinra annos, tanto que adorme-

a falia de parlyfia hum Sacerdote cia, era taó vexado do demónio, q
chamado Guilhelmo, & apptican* algu as vezes acordava mcyoaffo»

dolhe os Médicos remédios exceU gado,& dormiaõ junto deílc algus

lentiílimos, nada valco para o refti- criados, que tinhaô cuydado de o
tuir a feu primeyro eftado , & no efpcrtar tanto que o fcntiaó metido

dia oytavo depois do martyrio de na tribulação ^ & gaitando cõ Mc»
Santo Thomàs appareceo aoutro dicos muytode íua fazenda, cuy-

Clérigo da própria Cidade hum dando fcraquiUo enfermidade na«

homem venerável , & lhe mandou tural , no fim íe defcnganou quan-

que diceíTe a Guilhclmo que,fc de« do vio o pouco fruto dos rcmedi-

Icjava faude, foíTc a Cancuaria, & os,& húanoyteeftando dormindo

tocando com o íangue do Martyr lhe parecia rogar ao Senhor pelos

na lingua, alcançaria faude como merecimentos de muytos Santos

defejava. Comprio o Clérigo o q queolivraírcdaqueliatcrribclmo.

lhe tora mandado, & o enfermo Icíiia do inimigo, & não achando

chcyo de coníiança fe foy aCan* melhoria com o nome de nenhum
tuaria , |onde cobrou a falia canto dçllcs , pedia a Dcos pelos mereci-

que tocou na lingua hum pouco de mentos do Arcebifpo de Cantuaru

feu fanguc, & cheyo de contenta- ( que havia pouco viera do dcíler-

mcto le tornou para fua cafa,polto ro ,& vivia ainda ) o foccorrci]e,<5c

que não oufaífe dizer em publico o como nem aíTim foífe ouvido , lem»

modojcom que Deos oreítituira à brandolhe que havia muytos Bif*

fua primeyra faude : porque os ad» pos de Cantuana, que padecerão

veríarios do Santo, ouvindo o ru- deíierro por Chriíío , accrccen-

mor que andava entre a gente , & a tou : Senhor, peço-vos ifto pelos

nova fama de milagres, com que fc merecimentos de Thomàs voíTo

huenchendo a lerra^dclejolos de Servo- Mas porque houvera alli

^laoíi;- 3it o""os
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outros do próprio nome diíTc : Sc- me. Pouco temo íuas amcaças,(Ihc

niior, por cite Arcebifpo Thomàs, rcípondco o mancebo) porque aqui
que agora tornou do deftcrro, vos trago comigo letras do Sumo Pon •

peço efta mercc. E acabando cftas tifice , por virtude das quaes íeraô

palavras^ o deyxou livre o efpirito caftigados os delinquêtes na mor-
maligno, & vindo-o vexar outra tcdoSantoMartyr, &OsmoradQ-
noyte , cm invocando o favor do rcs de Inglaterra livres de fcus te-

Sanio o deyxava livre^& aífim dalli mores j5c erpecifícando-lhe o nome
cm diante : & ouvindo ncftc meyo de hum certo Prelado , que Santo

tempo a fama de fua morte^lhc fez Thomàs coílumava chamar filho

celebrar humas exéquias muy hon* de perdição > lhe diíTe que fem du*
rofaSj, em premio das quaes foy de vida iria cedo pagar no inferno as

todo livre de fua tribulação ; & penas de fua mà vida* Depois di lio

acontecia por vezes apparecerlhco lhe perguntou que enfermidade

demonio^que até entaõ o moleftàra tinha ^ õc dizcndo^lhe que o ator*

em diverías figuras , ameaçando-o mentava dor de dentes , lhe diííe

de longe , a quem Encvaõ dizia que abriííe a bocca , êcque o cura-

que jà naô temia feu poder , pois ria com a cogulla^que Santo Tho-
tinha da fua parte o favor do Mar- màs tinha vcÁida ao tempo que foy

tyr deJefuGhriíto, a cujo fepuU martyrizado» Obedecco o cnfer-

cro veyo com os pés defcalços , & mo,& tendo a bocca aberta^lhe pa«

veílido em trajos de peregrino >cõ- recia que o mancebo movendo a

tando a quantos o queriaõ ouvir a aba de huma cogulla tinta cm fan«

mercc que o Senhor lhe fizera por gue.caufava huma viração, que lhe

fua interceíTaõ* Na Quarefma fe* refrigerava os dentes, 5c lhe defpe-

guinte aconteceo que hum Efcu^ dia toda a dor ,& depois chegando

deyro chamado Guilhelmo Patri* a cogulla ao rofto,que tinha incha-

cio, da caía dcGuilhelmedcUva* do por caufa da enfermidade, o
bertona,nobiliffimo Senhor em In- deyxou perfeytamentc faõ ; & vin-

glaterra , teve huma dor de dentes do pela Pafcoa do Efpirito Santo

taõ cruel, que a durar tanto, como viíitar a fepultura do Santo, deu
foy intcnfa, fora fácil perder o jui- teftcmunho deíla maravilha. Nefta

zo , porque o punha por vezes em própria conjunção aconteceo que
accidcntes morraes : mas pela Dl- hum mancebo chamado Roberto,
vina mifericordia alcançou faude filho dehum homem nobre daPro*
por modo naô efperado , porque vincia de Sureya por nome Gui»
adormecendo húanoyte Ihcappa- Ihelmo, cahio enfermo de febres

recco hum mancebo muy gentil- tcrribiliílimas ,& chegou a eítado

homem , & chegando-fc a elle, o de os Médicos defconfiarem defcu
olhava com muy ta curiofidade fem remédio , julgando-o por tiíico co-

lhe dizer nada : pcrguntou-Iheo firmado ,& como por algumas ve-

enfermo quem era, ôcellc com roí- zes lhe aconfclhaíTcm que fc cn«

to alegre lhe diíTcfer hum CapcUaô commendaíTe nos merecimentos

do Arcebifpo de Cantuaria.Admo- de SantoThomàs,& que alcança-

cíiou'0 o doente que naô diccíTc ria faude,elle o naô quiz fazer , até

tal coufa em publico, nem lhe ou- que a ultima defcípcraçaó de medi.
viífem nomear leu nome , porque cinas humanas lhe abrio o entendia

era muy pouco íeguro cm Ingla* mento, & fez aceytar o confelho,

terra confeçarfe por amigo feu, ha- que engcytara; invocou o nome do
vendo tantos inimigos de feu no- Santo Martyr , & na própria hora

Ttt ij ficou
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ficou livre da febre. Si taõfaó,qíe cUe hum pequeno de panno

, 5c

levantou da cama com cfpanto de guardallo có muyta eftimação : fel»

quantos o conheciaó \ & potto que Io airim,6c quando no dia fcguinte

dclcjaííe ir logo viíitar a ícpuhura foy ver o vafo que deyxàra limpo,
doMartyr,comoaperfcguiça5an- achou-o com a mcfma quantidade
dava muy acefa contra os que falla« de fangue^que tirara dclle,& aíiim

vaó cm Sua Santidade, diífcrio a o teltcmunhou^ôc para mayor con-

vinda para tempo mais accommo» firmaçaõ dcíic milagre acontcceo

dado, & vindo a Cantuaria refcrio logo outro quaíi pelos próprios
por extenfo a ordem do milagre termos, porque FreyRudolfopro-
debayxo de juramento. Em Uver- feíTo do Mofteyro de Cantuaria

,

cie lugar de Inglaterra havia huma fendo lançado dalli , & mudado
mulher por nome Alditha, quede para o Convento Cloccílrcnfe

hum parto fe vio muy propinqua à p r caufa do Santo Arccbifpo quã«
morte , porque cfteve trcs dias, ôc do tornou para iua caía , lendo jà

outras tantas noytes com dores acabada a períeguiçaó, mandou ao
infofriveis fcm lançar a criança ,& Abbadc deCloccllrenfe huma pe •

defeíperando jà da vida mandou quena quantidade do preciofoían.

chamar o Cura do lugar ,q erafeu gue de Santo Thomàs no fundo de
parente, a quem fc confeffou,& pe. hum vaio de vidro;& fendo entre-

dio o Sacramento da Eucariília , gueaoAbbadepormãodchú venc-

rogando-lhc fe naõ cíqueceíTe de ravcl Religiofo chamado RanvuU
fua alma , pois Deos era fervido de do,achàraô a reliquia taõaccreícc-

a levar paraii. Laílimado oSacer- tada, que naõ cabia o Tangue na rc-

dote de feu perigo lhe diíTe que ii« doma ,& atè a cera com que vinha
veíTc confiança em Deos,& no Mar» tapada,eftava tinta com cUc , & la-

tyr Santo Thomàs , porque fem vando-acm huma pouca de agua, a

duvida lhe daria remédio,& toma. deraó a certo Clérigo , que por naó
dohum cordáo,que o Santo benze- viver taò caítamente,como devia,

ra fendo vivo,lho deu que o cingif* naó toy Deos fervido que gozaífc

fc cm nome do Santo Arcebifpo

,

de tanto bem : mas ao dia íeguinte

& íaind :>fe de cafa da enferma, o quando a quiznaô achou final on-
tornàraô logo a chamar, dizendo- de eíhveíle. Além deites dous mi-

lhe que jà era alumiada , & livre lagrcs fuccedeo outro femclhante,

das dores que padecia pelos meri- porque hum Clérigo de fanta vida
cimentos do gloriofo Martyr de narural de Bornes lugar vizinho a
Chrifto.Guardavaó os Monges do Cantuaria chamado Guílhelmo ,

Mofteyro de Cantuaria cm huma confiderando comfígo a fantidadc

ambola de vidro o fangqe, que pu- da vida , & conftancia de marcyrio

deraõ recolher das fendas do San. do glorioíò Arccbifpo, entendeo

to Martyr , do qual impetrou húa que no tempo a diante havia de rcf-

mulher de fanta vida , que por fcr» plandecer com mil3grcs,& fcr con-

viço de Deos, & falvaçaó de fua tado no numero dos Santos Mar-
alma fervia em hum hofpital aos tyrcs, pelo que fe deu preíía a buf-

pobres, &fe chamava Uluiva,tan. car as luas rcliquias , crendo que
ra quantidade ,

quâta pudeííe caber fcriaó mais fáceis de achar em quâ-
na cafca de huma avelâa , & tornan. to feu nome fe naõ divulgava, que
do-le penfativa com a íaia reliquia, depois , & achando a coguila ào
temendo que ou fecongelaíTe ,ou Santo, que tinha vcftida quando o
embcbcífe, determinou tingir com matáraõ , ainda cuberta de fan-^

gue.



TfA CH%0:NÍICA T>E CISTE% 77i
guc , a comprou da máo de hum vcquartans porefpaço de hum an^

pobre,a quem fora dada em címola no, &vendc-fc quafi niortal^ &
para fazer delia veílido , & dos femremedio^foy viíítarofcpulcro

Monges alcançou hum pouco de do Santo, & pcdio ao Religioío,

fangue liquido^que lançou em húa que tmhacuydado dclie , lhe dcíle

redoma de vidro cryílallmOj&pe- húa pequena dcaguacomoíanguc
dindclhe outro Clérigo feu amigo doMartyr,como eracoftumedar

hum pouco daquclle fangue , cllc a outros enfermos, & no ponto

lho ccu mais por fatisíazer à devo» que a bebco fe lhe rcftituhio a cor

çáo do amigo^do q por vcntadc : & perdida , & a deyxàraô as maley-

CO iro no dia fegumte tornaíTe a ver tas. Era coufa não ufada , & que

o vaio, achou nelle a própria quan- cauíava cfcrupulo aos Morges da-

tidadcque tinha antes de o rcpar* rcm a beber agua, cm que íoíTc ai-

tir , & cheyo de contentamcntOjÔc gúa gotta de fungue, mas o ísenhor

alegria não foy dahi em diante ava. lho tirou, porque o Santo apparc-

ro de repartir as relíquias do Santo ceo cm viíaô a hum meço chamado
Marty r ,nem clle deyxou nunca de Guilhclir.o, filho de hum nobre C i-

Ihas accrefcentar para confolaçâo dadaõ de Cantuaria, & lhe diíTe

lua , & gloria do Senhor Dcos. E que,fe queria alcançar faudc de húa

como hura Pregador , que andava doença, que o tinha chegado ao fim

cniinando a palavra de Deos , aU da vida, bebcíTe hum vaio da sgua,

cançaflc dcllc húa pequena quan- cm que fcíTc algum de feu íangue;.

tidadc do íangue, quando no dia & como o moço importunafie o

fcguinte quiz ver a redoma , não pay , & elle aos Monges pela agua,

achou final onde o fangue cftiveíTe, no fim a veyo a impetrar , & dan-

cem tanto mayor admiração, quan. dc-aaomoço, foy logo faõ;; 6c

to ovaíoeliavaíeguro,taôíaõ,& veyo vifiiar a fepultura do Santo

tapado como o deyxàrai&lançan- Martyr. No próprio tempo veyo

do algum juízo àcaufa do milagre, vifitar a íepulturado Martyr hunja

houve quem diccíTequeopeccado mulher calada porncmc Geditha,

de fimonia, & intcreííe, porque mulher de Maitheus Cantuarien-

vendia a pala ra de Deos^fora cau» fc, a qual tinha as pernas tão in-

ladenãoperfcverarcomelle ofan- chadas, que fe não podia buliir de

guc de leu Martyr, que ta5 contra- hum lugar,& dandolhe da agua,cm

no fora a femeihantcs vicios. O c^ue fc desfizera húa gotta de fan.

próprio Sacerdote indo vifitar húa gue,cobrou cm breve tempo íaudc

filha de Dcm Radulfo ícnhor de pcrfcyta, & vindo cí coitada cm
Burnes,que cílava enferma,achou duas criadas, fe tornou por íeu pé

,

todos os de caía chorando por ef- louvando ao Senhor, que hc mara*

tarja com os fentidos alienados, vilhofo cm feus Santos.

& quafi efpirando. Compadeceu-fe

cllc de feu mal & confiado nos me- CAPITULO XIll.
rccimenios do gloriofo Martyr

Eméfueíeprofegtíe areUçãúdosm-
Santo Thomàs , trouxe a fua co-

i^ ^ ^^^.^^^^ ^^^.^^^ ^^/^^

gulla, & lha lançou cm fima,& fem
mcrectmentos ds Santo fhomks ,

mais detença tornou a moça cm
^g^^^ ^^^ Reynode Inglaterra, co-

feu acordo ,& no dia fegumte fe
f„ofóra deíle,

levantou da cama li\ re de todo o

mal. Huma mulher, que vivia em /^Hegou-fc dia de Pafcoa da

Cantuaria por nome Echeldriia,tc- V-4 Rcfurreyçáo,em que fc cclc-

Tti iij bra5
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braó OS Divinos Officios na Chrií. comercoufaalgfía^j&opay jà dcf-

tandadc com grande apparato, & confiado de ícu rcmcdio , rccor-

contentamenio do povo, & ouvin- rco ao Santo Martyr , & tornando

do-fe em todas as Igrejas do Rcyno hum pequeno de panno tinto ro

Vozes alegrcs,& grandes repiques feu fanguc o embcbeo cm agua , &
de finos , íó a de Cantuaria ccmo cíprcmendo-a depois a quiz 1 > nçar

ViUVa, &dela(nparadadetaófanto pela bocca do filho, & no ponto

Paltor, cíiava de luto, & icm fc cc- que a tocou abrio logo os olhos, 6c

Icbraremncllaos Divinos Oíiicios perguntou ao payíc lhe queria dar

por caufa do lnterdid,o,em que in- a beber toda aquclla agua,& fazcn»

correra pda morte do Santo Mar- dolha beber, fe achuu logo com
lyr ,& por eflar violada com a cíFu- tanta melhoria, que pouco depois

íaõdcfcuinnowcteíangue. Abrio- fe levantou da camai&foy dar gra-

fe ncrtc dia a porta da Igreja , não ças a Deos, & ao feu gloriofo Mar*

parafeccUbrarMiíTa mas para que tyr^por cujos merecimentos alcan».

alguns devotos podcíTem entrar çàra remédio. Eítc próprio homem
nella : & ndla conjunção entrou tinha outro filho muy enfermo de

pela Igreja hum mancebo mudo

,

maleytas, na cura das quaes tinha

que vinha da Comarca de Ovcne» gaitado muyto de fua fazenda fem

fordia a viíitar a lepultura do San» alcançar melhoria j & cheyc de cô*

to Martyr, por ter revelação que fiança na virtude das relíquias de

alli cobraria a fal!a>quc ti ha per- Santo Thomàs, lançou huai pe-

dido havia cinco annos, dormmdo queno de panno tmto cm leu Çàn.-

hua noyte no campo fcmfabcr co- gucaopcfcoçodofilho, comoqual
mo , & no tempo que entrou na cobrou inteyrafaudc, ôcodeyxà-
Igreja, foy tomado de grades arre- raô logo as maleytas. Cuydou o
piamentos de frio , ôc de anguílias pay dahi a muytos dias q jà lhe naõ

do coração tão intimas, que fc lan- leria neceífaria a relíquia , & tiran-

çava no chaó,& revolveni o-fe pc- dolha , o tornarão as maleytas ave-

lo Templo, ajuntou ao redor de íi xar de modo, q convcyo tornarcm-

muy ta gente, que concorria a faber lhe a lançar a nomina , & com líio

a caufa de feu mal, que clle dahi a ficouquicco,6c certificado na cau*

pouco começou a declarar com a fa domilagre. Poucos dias depois

voz dcíimpedida jà algum tanto, acontcceoquchum cego muy co«

& pouco a pouco tornou a feu pri- nhccido cm toda a Cidade de Can-
mcyro eíltado^ & relatou por or- tuaria, chamado Manccino, que
dcm quanto lhe acontecera, & o andava pedindo de porta cm porca,

modOjCom que o Santo Martyr lhe guiado hora de íua mulher , hora

alcançara íaude , dizendo a terra de hum filho, ouvindo a fama dos
aonde nacera,& o ícu próprio no» milagres de Santo Thomàs, fez

me, que era Sanfaõ , de que todos diligencia por alcançar huma gotta
dtraó graças a Deos, ôcaTeuSán* dcfcurangue,& untando os olhos
to. N o próprio dia de Paicoa acô- com clle , íe poz de bruços fobre a

leceo que hum moço do Coro da cama , rogando ao Martyr lhe im-
Sede Cantuaria chamado Geldoi- petraíreíaudc,& como ncíle tempo
no, filho de Geofredo, cobrou in- cahifix hum menino íeu, que ainda
tcyra faude,cílandoiàcm horas de não andava, òcchoraíTe muyto,ellc
perdera vida: porque de híia com- por lhe acodirfc levantou, & tirou
prida enfermidade perdco a fallá, o fangue dos olhos , Ôc no próprio

& chegou [a citar quatro ;dias fem inííantc fe achou com a vifta rcfti.

tuida,
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tuida , mais clara do que a tivcra andava fcm moíctas, & como viíi-

antes de a perder. Húamulhcrda lOuaíepulturadcSaníol hrmàs,
própria Ci dadc, chamada Emclina, cm prcícnça de todo o povo ficou

fendo aleyjada de húa perna , veyo direyta , &: andando fclcanncnre fc

vi fitar a Icpultura do Santo Mar. foy, deyxando alii as molctas em
tyr convidada dos milagres ; que final do milagre. Hum manct bode
ou viaj& como nas oy tavas da Pai- Cantuaria chamado Edmundo era

coa entrafie naiprcja, atomàraô cegodehumolhOí& tirhancpey-

grandcs anfias^ & agaftamcntos^no lo huma oppilaçáo duriíiima , que
íim dos quaes lhe fobreveyo a íau* lhe durava havia deus annos , ôç o
de delejada,& deyxando c bordaô, chegava muy tas vezes a pomos de
cm que viera cncoílada, fe tornou morte, do que eraó tcÔcmunhas
íem tile para fua cafa.engrandecen. a cor perdida , as forças dcbiUta»

do a Divina miícricordia. Eíles das, & o continuo trabalho cm que
milagres públicos jà pela Cidade andava;& como ncfta quinta feyra,

fizeraô com o povo íe vicílequcy- cm que deyxàraó entrar tcdi s a

xar aos Cónegos, ôcReligioíos, vifitarafepulturadoManyr^fcííc

porque tinháo as portas da Igreja elíe com os mais, & pediíTe que lhe

trancadas, & pregadas com tra« lançaíTem húagotta de fcu íanguc

veíTasporrelpcyto dolnterdido, no olho enfermo, & lhe dcíTem a

& quando algum hia viíítar o San - beber da agua, que coftumavaõ dar
tocítondidamcnte^ & pordentro aos outros doentes, no inliante

do Mcílcyro , & tanta inOancia que lhe foy concedida húa coufa,&
fizeraô,dizendo que não cncobrif. ourra, fe começou a anguíliar , 6c

fcm a virtude do Sato Marty r,Ôí as Ía2cr extremos de homem que pa-

maravilhas que Deos fazia por elle, rccia citar no cabo da vida*, & co-

rem os privaíTe da vifta de feu Paf

.

mo depois de muy quebrantado
tor , que os Religiofos convenci- adcrmcceííe, lhe appareceo Santo
dos de lua devoção abrirão as por- Thcmàs , & o cfpertou, dizendo
tas da Igreja, ôcderaô lugar ao po« quefclevantaíTe; íello o mancebo,
vo que entraíTe a vifitar a icpultura & achou a oppilação junto à gargã.

do Santo na quinta fcyra da fema» ta, & metendoamaônaboccajan-
na da Pafcca. Nefíe dia entre a çou grande copia de humor verde,

mais gente fcy levada em braços ò: taõamargoío como fel, com que
de três mulheres outra chamada acabou de ficar faõ da pofícmajôc

EUidataõ aleijada de ambas as per* incjo-íe à íepultura a dar graças

nas, quchavia d( us annos fe não deftc bem, fe achou coma luz relH*

levantava de hua cama, &ro ponto tuida no olho cego, por onde foy

que chegou a btyjar a íepultura do nelle o contentamento dcbrado,&
Santo , andou livremente por feu o eípanto no povo , o qual a cada

pè,& fe tornou para fua caía, fican- hum deíles milagres levantava as

dolhe em final tío milagre hum an- vozes ao Ceo, engrandecendo a

dar embaraçado de modo, que quê Deos cm feu Santo , & o mancebo
puzcffe com muy ta attenção os em reconhecimento de taó grandes

olhes nclla , entenderia que fora duas mercês tomou a CruZ , ôc

manca. 1 ouço depois veyo outra paflbu a Jeruíalcm em foccorro

mulher por ncme Uliva
,
que por dosChriííãos. Em Cantuaria ha-

aíTombramento do demónio ficou via huma mulher cafada por nome
alcorcovada , & manca de modo, Muriera , a qual eUcVe de cama

que nem íe podia cndifeytar,ncm dous annos intcyros fcm os Médi-
cos
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COS darem remédio à fua enfcrmi* "das na Igreja cm teftcmunho do
dade , & crefccndo cada hora os milagre. Fouco depois vcyo húa
milagres de Santo Thomàs ,o ma* mulher furda, & atormentada com
rido confiado cm feus mcrecimen. grandes dores de cabeça,& bcben-
tos , alcançou dos Monges hum do da agua fantificada cem ofan-

vafo de agua, cm que íe lançara húa gue do Martyr^& tocandolhe com
gotta de íeu fangue , & dando-a a cila nos ouvidos , efteve hum pou-
beber à mulher repartida em três co atormentada com terribiliíiimas

vezes, fe lhe aggravoua enferrai. dores na cabeça, & depois^ como
dadc de modo , que ao terceyro dia íe lhe arrebentara alguma poílema,
depois que começara a tomar a começou a lançar pelos ouvidos
agua, a ungirão, & lhe puzeraõ a grande copia de matéria,& depois
candea na ma5,ôc fcm fentidoeíle» langue inhcionado , & como cftc

ve algum intcrvallo agonizando deyxou de correr, cobrou o fenti'

entre morta,& viva, & quando jà do, &ccmel!c,& fcm dor de ca*

íc lhe efperava pelo ultimo acci- beça tornou para fua cafa. Tam«
dente, começou brandamente a bemfoyncíiediarcíiituido ofen-

vomitar alguns humores pcflímos, tidodecheyrar pelos merecimen-

& de mao cheyro , & depois com tos do Santo Arccbifpo a hum ho»
grande Ímpeto lançava caroços de mcm chamado Eildardo,que o per»

ameyxas,cereyjas,& ginjas, & ou- dera toma força de huma enfernii-

trás frutas defte modo, que comera dadc. Douscafosfuccedéraôjun*
havia dous annos, & fe lhe detive, tos dignos de admiração , porque
raónoeftomago, com a humidade huma mulher pobre lançou íobre

doqual vinhaó algunsdelles naci- afcpultura do Santo hum menino
dos, & com talos de grandeza no- feu filho aleyjado de ambas as per*

tavel, & acabando de defpejar o nas ,& como adcrmeccíTe alli, lhe

pcyto , ficou rcflituida a luas for- appareceo Santo Thomàs dizen*

ças. Outra Matrona nobre chama, do ; Para que eíiàs fobre mim ?

da Eihemburga tinha o hombro, Vay-te , que em nenhum modo
& braço efqucrdo tolhido de got- ccbraràs faude : acordou o meni*
ta, &prcmeítcndo de fazer hum no, & com lagrimas contou o de-

cirio do comprimento do braço, íengano do Santo, & ícfoy como
para ofFerccer ao Santo Martyr, no vicra,ainda que durou poucos dias

rcmpo que tomou a medida com o com vida. Outro homem cego vcyo
pavio, íe lhe foraõ as dores , 6c o vifitar a fcpultura do Santo Mar-
oraço ficou taô íaó como o outro, tyr, & adormecendo íobre ella, lhe

A hum homem chamado Roberto, appareceo hum homem venerável,

bom official de Carpintaria, que dizendo que o Arccbifpo Ihcman-
cftivera cego por efpaço de dous dava que fe levantaíTe dalli , por*

annos , deu o Santo Martyr íaude que fcm duvida naõ cobraria tau-

ncíie meyo tempo fó com lhe to- de, porque fua cegueyra lhe fora

car feu fangue nos olhos ; &aou» dada por querer Deos caftigar

tro mancebo de nobre geração cha* nclle feus pays. Com cítedefcnga-

mado Henrique, que endoudecera no fe foy o mancebo raó trií^e co-
por certa enfermidade , foy rcíti- mo vicra,deyxandoos que íe achà-

luidoo juízo, trazédc-oaofepul- raó prcíciitcs muy efpantados de
cro do Santo atado com as mãos tacs dcfcnganos. Huma mulher
atrás, & prezo com cadeas de fcr- ratural de Cantuaria chamada
ro , todas as quacs deyxou pcndu» Igncs vcyo a ter o xqí\o taõ incha-

do,
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doj & com taõ grandes inílamma. dentro, fe lhe fez o vafo em duas
ções,& dores , q cada hora ajulga- partes ^ & ficou fem a relíquia em
vaõ por morta j a bocca fe lhe tor- pena de entrar com elle em cafa de
ceo, &defcompos fora de modo, taõ mà gente. Outra mulher de
& lançava por cila hum perpetuo vidanaô muyhonefta, levando hu
íluxode fleuma de maliffimochey- vafocheyo de agua para fua cafa>

ro, vcndo-fe jà perdida de todo p5- quando quiz ver o que trazia para

to,& muy chegada à morte, pedio repartir com algumas vizinhas, fe

que lhe trouxcffem da agua de San- achou fem nada,& o vafo caõ íecco,

toThomàs , & tanto que abebeo, & enxuto , como fe nunca fe lhe

lhe fahio pela bocca hum bicho lançara agua. Dous mancebos de
raayor que hum dedo , cora acabe- EíTcífia chamados Pedro ^ & Hay.
ça grande :> & larga, &com o rabo mon, levàraõ de Cantuaria dous
agudiffimo,& taõ vivo, que alguns vidros de agua , & querendo cada
cuydàraõ, vendo-o andar , quclhc hum ver a fua no caminho, íc acha»

naõ fahira da bocca : atrás deilc lan- raó íem nada ; perguntarão a hum
çou grande copia de peçonha , & recoveyro, que trouxeraõ cõíígo,

cobrou fua primeyra faude, & o íe levava ofeu vafo alguma, ou fe

roílo, bocca , & mais feyções fica- lhe feccàra tambem,elle o naõ quiz
raó tantoemfeu lugar como antes, ver , fenaô em fua cafa, onde o
& ocaraõ mais lifo, & freíco do achou cheyo5& querendo repartií

que nunca fora. Hum homem cha- com os outros^ no ponto que lhe

roado Rodulfo, natural de Icapia, lançava agua nosvafos, leíumiay

veyo a Cantuaria vifitar a Igreja do & affim fe foraô fem ella como in«

Santo ,& levar huma pouca de fua dignos de taõ grande bem. N a Co.
agua, & como a lançaíTe no vafo, fe marca de Cantuaria houve hu Ca-
comcçou a ir por huma parte , aco- valhcyro nobre chamado Guilhcí-»

dio alli com cera , & tendo aquella me , o qual fendo jà velho , cahid
parte fegura , vio que fe hia pela em cama doente deparlyfia , ôctal

outra : acodio a todas^mas quando foy a força do mal , que fe naõ mQ<^

as deu por mais feguras, fe lhe par- via na cama fe naò por mãos alheas,

tio o vafo pelo mcyo com grande nem fcntia o corpo da cintura para

cfpanto dos prcfentes. Tomou o bayxo:& ouvindo a fama do Santo,

legundo vafo , & fuccedeo-lhe o fe fez levar à fua fepukura , onde
mefmo, & como os Monges lhe cobrou faude perfeyta, & com ad..

dcíTem nova agua em outro ,& íe miraçaó dos prefentes , & conten»
foííe contente por ver que naô que- lamento dos que o alli trouxeraô'

brava,no caminho o achou fecco,& como morto fe tornou faõ para fuá

ficou com lílo efpantado , & cheyo cafa, Neíta própria conjunção co«
de temor , crendo que fuás culpas brou faude huma mulher chamada
caufavaó tudo, & confcçando-fe Saxeva , a qual fendo enferma de
pcrfcytamente delias, achou ova- hummalintrinfecOjquc lhe corria

tò cheyo de agua,com a qual cobra- àsentranhas, veyo viíltar afepul-

raõ faude muytos enfermos. Húa tura do Santo com huma candca, 6ç

mulher por nome Godolcva veyo adormecendo , lhe apparcceo clle

vifitar a ícpultura do Santo ,& tor. dizendo que fe levantaíTc,& oíFe*

nando-fc para caía com hum vafo receíTe acandea , por que jà eílava

cheyode agua fanta,entrou cm cafa defpachada fua petição.Acordou a

de húa Judia feyticcy ra , & no inf. mulher ,& achou-fe do modo que
tante q msc<x) os pés da porta para o Santo Martyr lhe diííera , ao qual

deu
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deu infinitas graças pormcrcctaò fua pervcría tcnçaó, antes indina-

maravilhoía. Ém Noráthona pro- dos de ver que fenaõ podiaõ en-

vincia de Inglaterra houve hum cubir tantos Íinacs5& milagres , cô
Eftudante, chamado Ricardo filho que eraò tanto mais aíFrontados

de certo homem nobre por nome entre a gente, quanto nellcs fc via

Gualterio j o qual eivando huma ainnocencia^ôcfantidadcdo Mar*
noy te dormindo, lhe appareceo hú tyr,accreíccntando hu mal a outro^

homem dcrofío fero , & grande fe conjurarão alguns deíeusmata.

corpo , dizendolhc que cfcolhcííc dores para entrarem na Igreja por

huma de duas coufas , ou ter nove força de armai;, & levarem o corpo
annos contínuos de enfermidade, do Santo a parte onde mais naõ fof«

ou morrer dahi a nove dias : cada fe V;ftoj & para mais a feu falvo pò-
qual das condições parecia dura, rem iíio por obra, naõ fe ajuntarão

mas em fim aceytou antes mal pro- iodos em hum lugar , mas aíTentà-

longado, que morte breve : arran- raò, que vmdo cada híi de íua parte

cou ohomem entaõ de hú punhal, fe achaífem rodos a huma certa hora

&pregaado-lho (a feu parecerJ em âs portas doMofteyro: foraó os
huma coxa , o deyxou com dores Religiofos avifados na tarde antes,

tnuy grandes , & com a perna to- & metendo gente de armas dentro
Ihida,& quando acordou começou para defender o facrilego intento

de ícqueyxar cem apayxaó que dos mãos, fepuíeraô a noyte toda
fentia : daquelle dia em diante efte* cm vigia por naõ ferem acometidos
ve com dyfenteria, & outros males de fobrcíalto : mas Deos , que, fc

tal , que era mais morto que vivo •, permiccira íer oíFendido íeu fervo

& como os Médicos lhe quizeíTem em quanto lhe durou a vida, o que-
applicar remédios , appareceo a ria confervar mimofo depois de a

mefma figura, que o ferira^ a huma ter perdido pela liberdade de fua

mulher de caía , dizcndolhe que Igreja) mandou huma tempefladc

avizaífe ao enfermo que naõalcan* de rayos, & trovocns taõ efpan»

çariafaudcfe não no tempo que lhe tofa , que parecia viríe o mundo
diíTera. Dcfte modo efíeve oyto abayxo , & aíTolarfc a Cidade de
annos,& entrando nos nove , hum Cancuaria , & os tyrannos atemo-

irmaô do enfermo vio , cftãdodor- rizados de taõ repentina fúria do
mindo, hum mancebo de figura an* Ceo , fe cfpalhàraõ cada hum por
gelica, o qual lhe mandou dizer ao fua parce>vendo que pelejava Deos
irmaó que, fe queria faude , a co. contra ciies por meyo dos elemen»

braria pelos merecimentos do Ar« tos , & não fe acrcveraõ a fazer

ccbifpo de Cantuaria , que entaõ mais conjuraçoens contra quem
fora martyrizado. Avilou o moço eítava jà triunfante na Gloria, &
do que vira,& pondo o doente cm de tudo iíto teve revelação hum
húas andas , o ievàraò caminho de fanto Monge, que cíia va doente na

Cantuaria, & quanto mais feche- cnfermaria,vendooS<intoMartyr

gava à Cidade , tãto as dores o hiaó cm figura de Anjo acompanhando

deyxandocm fórma,que ao entrar os Religioíos, ôcdiudo ordem na

da Igreja jà foy por fímelmoatêa guarda de íeu Convento, & Igre-

fcpultura,onde acabou de ficar faõ, ia,& na honra de feu fepuIcro,don-

bebendo hõa pouca da agua com o de a tarde antes fora tirado feu

fanguc do Martyr. Na5 foraó baf

.

corpo , & metido em hõa cayxa de

untes todas eílas maravilhas para madeyra dentro cm hum va6 do
os inimigos do Santo ccíTarcm de Altar mòr , para que fe os inimi-

gos
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gos accrtaflçmdcprcvaícccrjonão & temendo que a mágoa de a não
achaffcmondc cuydavaôí&íctor- poderem cfcurecer movcíTcosani-*

DaíTem confufos. Ao ícguinte dia mos danados daquellcs
, que em

fe íoubc na Cidade o perigo em que vida ., & em morte pcrfcguiraô qS
o fanto corpo eftivera ,

por cujo Santo Martyr,a virem pòr em obra*
refpcyto houve grande indinação o que da vez paíTada náo puderaõ,

do povo contra os facrilegos, & tomando entre íi corifelhosdiver-

concorrendo muyta gente à ígre» fas vezes, aíTentàraó que feria bom
ja, entrou também hum homem fundar húa Capella de cantaria la-

cbamado Ricardo, que em pena de vrada, forte , & bam guarnecida,
roubar o paõ,que huma pobre mu- dentro da qual ficaíl e metido o fe-

Iher tinha em hum campo, havia pulcro com híiasfreftas capazes de
trinta annos que Deos o caítigàra poderem os peregrinos beyjar a fc«

com aícyjaô das pernas ambas taó pultura ,& tocar ntlU Contas^ &
notável , que Te não bullia dehum outras coufas dçfte modo :. puze^i
lugar, fe naõ andando com as mãos raò logo mãos na obra^ & de pedra
pelo chaô, & arraftando com todo quadrada guarnecidacom chumbo
ornais corpo: & acodindo ao fe- cm lugar de cal , & de gatos de
pulcro de Santo Thomàs convida- ferro , que ligavaó huns com ou-
do da fama de feus milagres y acer* tros , fabricarão húa abobada for-

rou de chegar no dia depois dcíies tf/Uma, deyxando dentro nclla en.

temores a tempo que o povoeíia- cerrada a fepultiira do Santo, &
va todo na Igreja,& tanto queche- fcgura com ifto de lhe poderem
gou defronte do Altar^ onde o faii> roubar fcu corpo. Naô lhe encerrà-

to corpo eflava efcondido, o toma- raq as pedras a virtude ordinária

raõanguAias grandiíTimas^nofim de (eus milagres,pQrque alhos fez

dasquaes fe Ihereílituhioafaude êrãdiífimos,oprimcyrodosquacs

perdida , & tornou para caía por toy em huma mulher dcCantuaria
feus próprios péscõ efpanto geral chamada Methildc cafada com hu
do povo,que íc achou preféte a taô Flamengo , a qual indo vifitar a fe-

cílranho cafo. Outro moçocha* pultura do Santo, & querendo por
mado Rudolfo,lançando-fe a dor* huma das freflas beyjar a peora,

mirno campo alguns annos antes, poflo que foílc muy delicada,nun«
acordou comas pernas ambas to> caltie pode caber a cabeça dentro,
Ihidas de tal modo , que naô anda» & tornando-fe para cafa , pergun-
va fc não de raftos por terra , & tou a huma nobre Matrona a quem
vindo ao ícpulcro do Martyr, fc fervia , fe chegara alguma hora a
tornoupara cafa livre de feu mal. beyjar o fepulcro de Santo Thoj

más depois de eítar encerrado

.yx !
..>" .'?:.'. dentro na abobada \ & dizendolhe

CAPITULO XIV. ella que fimJhe tornou a pergfitar

como era poflivel , fendo taô cor-
Como os Relt^iofos fortificarão afe* pulcnta, poder chegar pela frcíta â

pultura de Santo Thomàs por lhe fepultura, pois ella, quco naó era,r

nao roubarem o corpo.ér dasgra. trabalhando muyto por iíTo, nunca
des maravilhasiCom que htacada lhe coubera a cabeça ? Advertio-a
hora refplandecendo no mundo, logo a fenhora que olhaíTe em (i

mefma, fe vivendo o Santo, ou de-

VEndo os Religiofos crefccr pois de morto diflera algúas cou-
cada dia a fama dos milagres, fas contra cile , ôcachando-fccom'

prc;



prchehdida, fe tornou com lagri. Santo Thomàs, tantoapc metco

a

iliasà Igreja, & impetrando pcrdaô cabeça por huma das Treftas , &
pode chegar livremente a beyjar o bcyiou a pedra, ficou de todofaó,
ícpulcroj & lhe cabia a cabeça até ôt dando graças ao Senhor fe tor-

os bombros ^ contando depois a nou para fua caía. Dia da Invenção
fcu marido o que lhe fuccedèra

,

de íanta Cruz entre os enfermos cj

clle confcíTou terlbe acontecido eíiavaô na igreja íc achou hum ho-

outro tanto com o Santo Màrtyr. mem por nome Duirnio com hum
Outro milagre acohreceo aíTás nô- menino fcu filho chamado Anfrido,

tflVclí& foy quehum mancebo de oqualeradcfeunacimentocegodc
grande cíiatura, Ôc corpulento clia» hum-olho , & do outro pouco me*
itiado Elfuvardo veyo a perder o nòs , porque naõ abria mais que
juizo ou por doença , ou por af« amctade; do ouvir era tambemtaò
iombramento , & illufaô do demo- privado como dever , & mudo de
nio,& a qualquer parte que hià ,

&' todo pOnto ,além dosquacs infor*

fc voltava íe lhe rcprefcntava hua tunios tinha amàodireyta aleyja.

figura te í ribelj contra a qual'^uf- da, Ôcinudl para tudo , cm fimnaó
pia, & fazia outros extremos íc- havia parte em feu corpo, onde fai-

melhantcs , & íendo levado ao fe- laíTem dcfeytos , nem olhos que o
pílcrodoMartyr, vio junto dcllc videm livres dccompayxaó. Lan.
a própria fantafma,& com ó temor çou-o o pay defronte do Altar^on-

grande que teve fe lançou com ím- delatarão o Santo, &alliotomà-
peto terribcl pçla frefta da abobai- raóanguftias eftranhas, depois das
da

,
pela qual entrou facilifllmamê- quacs dormio hum pouco, & no

te, & íe eflcndco íobrc a fepultií* melhor do fonolhe appareceo Saa-
ra do Mártyr com efpanto dos pVè- to Thomàs , pcrguntando-lhc que
fenrcs, a quem jà parecia que pára queria ; & como clle rerpondcíTc

o tirar de dentro feria neceflarip que fdudc,o Santo fc chegou a elte,

desfazerem parte da obrai& quãdo & tomando-o a íeu parecer pelos

maisinfluidos eílavaô ncíta ima* cabcllos, o levantou dizendo que
ginaçaõ, viraõ íahir o mancebo faó fc foíle,que jà eítava (aó* Acordou
por outra freíh dando graças ao o menino ,& à vilta de todos fc lhe

Senhor, que o rcíiituira afeujiii- reltituíraó todos osfcntidos cm
ZO5& o livrara do tormento em fua pcrfeyçaó, & a mão aleyjada

que andava. QuizeraôosRcligio» cobrou o próprio vigor que aou-
fos fazer experiência depois de o tra, dcyxando a gente taõ admira

.

verem faó fe podia entrar dentro, da, que por hum grande cfpaço fe

& com os vcítidcs fora provou a naó ouvíraó no Templo fe naõ vo-

entrar outra vez, mas íem nenhum zes de alegria miíturadas com Ia.

fruto, porque nem a cabeça lhe grimas de devoção. No próprio

cabia bem por qualquer das frcf- dia aconteceo outra maravilha nada
tas. Hum homem chamado Gui» menor que a paíTada, porqjehuma
Ihclmo cego de ambos os olhos,fa- mulher chamada Vclchetilda , que
bendo que hum vizinho feu trou- havia féis annos cegara do olho cf-

xera da agua do Santo Martyr, lhe querdo,& tinha tolhida amao,&
pcdio huma pouca , & lavando-fe braço da própria parte , & a perna
com cila cobrou a viíta em hum dos dirty ta , chcgando-fe á lepultura

olhos, ficando ooutro emfuace- do Martyr,&pcdindo-lhe remédio
gueyra : & indo-fc ( por confelho com lagrimas para Uizs enfermida-

de amigosj vifirar a fepultura de des, o alcançou taõ perfcyto , que
''

i antes
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antes de fc partir dalU a dcfampa- milagre deyxoualli o Icytocrfi que
ràraò eíles males todos juntos , Ôc vicra^Outro homem chamadoTrc -

dando gloria a Dcos fc tornou íaa donio na tura l da terra^sm que naf«

para fua cafa. Outra mulher por cera Santo Thomàs, fendo cnfcr.

nome Elvida^ que tinha as capcilas mo de gotta artctica, teve revela.

dos ol hos pegadas , & nâo andava çáo que alcançando hum çapato do
fcm a trazerem pela maõ^chegando Martyr cobraria faude ; fez dili-

ao lugar onde Santo Thomàs fora gencia em os achar , U calçando-os

martyrizado , lhe vcyo híia revolu- nos pcS| o dcyxou a enfermidade»

ção ao miolo grandiílima , 5c Ian> EmCantuaria havia dous cafadosi

çando fora o toucado,& dcfaper* chamados elle Hilmcro , & a mu»
tando-ie com a força do agafta- Iher Achilpa^osquacstinhaôhum

mento, cítcvc como fora de fi por fó filho aleyjado defde feu naci*

cípaço de hua hora , no fim da qual mento com as pernas taõ fracas, &
lhe foy reftituida a vifta ,& fcyta torcidas para dentro,que naõ tinha

experiência do mal paifado, £c da cfpcrança de algum dia fe levantar

:

melhoria preíente, fc autlicnticou levaraó-no fcus pays à Igreja, &
cftcmilagre. Hua moça por nome ^lançando-o no lugar,onde fora o
Emma natural de hum lugar junto Santo martyrizado, Ic levantou o
a Cantuaria chamado Tanitonia, menino faô, depois de mofirar c6

tinha humafíl^ulapcrigofiílima em iagrimas fmacs de afíiicçáo intc •

humpé,aqualtccliendiapclapcr' rior. Outra mulher vcyo a Can^
na , com temor de lhe darem her

.

tuaria com hum filho feu chamado
pes> & lavando-a com a agua de Guilhclmc, que entrandocm idade

Santo Thomàs, cobrou fua pri- detresannos, tivera humanacida
meyra faude. Outra mulher por nos lombos tal > que lhe tirou o
nome Methilde caiada com certo ufo de poder andar , & de fe bullir

homem chamado Gaurifo natural de hum berço até idade de íeis an*

da Villa de Gipe,que fora cega por nos j & védo-o a mãy naquellc tor-

cfpaço de dezafeis annos , lavando mcnto,fc vcyo com elle vifttar o fe-

os olhos com a roefma agua, alcan- pulcro do Martyr,& três jornadas

çoua vifta perdida. Neftaconjun- antes de chegar à Cidade cobrou
çáo vcyo vifitar o fepulcrodo San. o menino faude,& com cllc jà livre

to hu Corregedor por nome Bria- do mal vcyo dar graças ao Santo.

nodclníilva ja quem por caítigo Húa mulher por nome Erembur-
da pouca mifericordia que ufava ga,cfiádoquaíià morte foy traíida

cm feu governo , permittira Deos pelo marido à Igreja do Santo lan-

íecndureceíTco pcfcoço de modo, cada em hõ andor,& no ponto que
que o não podia mover para ne« alli chegou tornou a feu )uizo,&
nhúa parte , & no pcyto tinha húa pouco dítpois fc levântou,Ôí foy fãa

elevação efpantofa ,dc que lhe re« para cafa: mas,tendo certa díffcren-

crefciaó dores infofriveis, & lan- ça com feu marido fobre húa quart*

çado em humleyto fe vcyo à Igreja tidadc de dinhcyro , que lhe clía

de Cantuaria , na entrada da qual encobria, entre outros luramcntos

obrou a virtude do Santo com tal que lhe fez para acreditar fua fiU
cfficacja , que dcyxando o Icyto lidade,foy pelo MartyrSantoTho-
entrou por feu pé a viíitar o fepul- màs, & como elle que morrco pela

cro, onde acabou de farar, pondo- verdade , fe dcíTcrviíTe de o traze»

lhe no pcfcoço huma reliquia do rcm por confirmador de mentira
,

Marryr, & para tcíicmunho dcítc tornou a mulhfr a ficar no cílado

Vvv mortal
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mortal em que antes cílivera , & po da enferma , Sc tomandolhe me*
levada ao ícpulcro do Santo con- dida com o pavio para íc começar
feíTou publicamente ícu pcccado

,

<^c fazer , a enferma tornou cm íi,

&Ihe foy reftituida a íaude pri- & voítando-íc para outra parte

meyra. Naõ baíhvaõ todas ettas doroiio obra de hu quarto de hora,

maravilhas para os tyrannos>que no dm da qual fe levantou fãa , Ôc

fe achàraó na morte do Santo, de» íem nenhum modo de inchaço ,Jk
Mirem de fua pertinácia 5 mas de- junto com feu mando vcyo a Can.
fejando cfcurecer a gloria do Santo tuaria oíFerccer o cirio ,& dar iou-

Martyr
,
publicavaò que os Mon- vores a Dcos , ôc ao Santo Arcc.

gcs de Cantuaria fiogiaó os mila- biípo. Na Frovincia Livoniahou-
gres , & por arte magica engana- vc hum mancebo chamado RoduU
vaõ os olhos dos prcícntes , por« lo filho de hú Cavai hcyro do pro-

gue fazendo adoecer a gente com P^^o nome, que jazendo cm cama
€lla,náo faziaô depois mais que le- de certa eníermidadc íc lhe veyo

y vantaros eíconjuros ,& deyxar as a foltar o fangue dos narizes com
pcíToas no primeyro cftado : mas tanta força, que em dous dias con-

o teftcmunho de toda Inglaterra tinuoscom fuasnoytes eílevcícm

cílava tanto em contrario, q quan- cítaocar, nem valerem medicinas

,

to mais fallavaõ uiílo , tanto era & remédios humanos para atalha,

para mayor confuíaó fua , & fe vio rcm a morte que fe cftavâ jà apode-

em hum Cavalheyro, que antiga* raníio do mancebo, Ôclcmbrando-

mcnte fcrvira ao Santo , & íc cha. íe o pay dos milagres de Sáto Tho

.

mavaThomàs deEthonia, o qual màs,fcpoz de joelhos junto ao ley
como maocriado ajudava a elcure- toem que jazia o filho, pedindo ao
cer a gloria do Santo Arccbifpo ,

Martyr pelo fangue que derrama-
de que brevemente recebço o pre- " em defenfaô da Santa Madre
mio, porque o tomou húador de Igreja , que remcdiaffe o impeto
cfquinenciataôarrebatada,quclhe Raquel le, que tirava a vidaa fcufi-

tirou o ulo da falia, deyxandc*o lí^o :*& promettcndo que fe lhe

quaíi mortal^& caindo cllc na caufa dcile íaude^ o levaria comligo , &
da enfermidade, fe arrependeOp& ambos ináó vifitaríua Igreja, no
cô lagrimas decoração pedio per» tempo que acabou a oraçaõ,^ vo^

daô ao Santo, & logo tornou a íeu tocílancou o íanguc , ôc ficou o
cftado,&veyo apè vilitarolugar mancebo lívredoperigo,comode.

de feu martyrio,& reconhecer por p^^^isteíieraunhàraõ ambosfobrea
morador do Ceo aquelle que íer. lepultura do Santo. Houve huma
vira na terra. Húa nobre Matrona moça de bom parecer , mas de vida

por nome Juliana, de gentileza, & poucohoneíia,aqualdehumman«

coftumes eftranhosj eííando cm ca- ccbo nobre houve fecrctamcntc hu
ma de parto, & comendo mais lar- fíiho, & ficando em pena de tal pec«

gamentc coufas pouco accômoda» cado quaíi alcyjada , & tolhida do
das a feu mal, do que elle permitte, parto , & muy chegada à morte ,

veyo a inchar de modo, que perdi* cila , & o filho prometreo emendar
da.^-íatía, & fentidos , nem lugar a vida ,& levar à íepultura de San-

' * ' teve para íe coníeçarjÔc vcndo-a to Thomàs huma candea dcccra

híia ama fua emtaes termos,invo- tamanha como o menino,& toman-
couonomedeSanto ThomàSjpro- do-lhe a medida com animo dça
mct tendo de íheoíFerecer hum ci- mandar, logo ambos cobràr.^óíau.

riodotamanho,&grofluradocor- de, & vicruò comprir ku vqto-

Vcyo
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Vcyo ncfía conjunção viíirar a fc mente , que no dia fcguintc foy ao
pulcura do Santo Martyr húman* Coroem companhia dos outros

ccbo chamado Gilberto , que de RcligiofoSj&íeguio todos os mais

hua fiftula fc lhe fizeraõ cinco bu. ados regulares , tirando com taò

racos no pcyto , & cadcyras taõ manifeftomilagreaduvida,queos

profundos , q lhe apparcciaó as en« Religiofos daqucHc Convento lu
tranhas por cada humdelles , & nha6dafantidade,&gIoriadoSãto

untando-Ihos com o fangue do Arcebifpo. O Abbade Benedido,

Martyr , cobrou logo faudçdc ai. Author do livro antigo dos mila-

guns , & pouco depois tornou de grés de Santo Thomàs, conta de íi

fuatcrraapè a dar graças aO Santo meímo que teve hum pètaôfiílu-

porjà citar íaõ de todos. Dapro- lado, que delle Iheveyoainchara

pria enfermidade cm eftado mais perna , de que por eípaço de trcs

perigoloalcãçoufaude outro man. annos efteve quaíi aleyjado, mas
ccbo chamado Hugo fó com lavar indo vifítar a fcpultura do Santo ,

a fiílula,& beber húa pouca da agua & lavado as fiftulas com a fua agua ,

do Santo Martyr. Eltando hu ho- cobrou perfcyta faude. Da mefma
mem nobre chamado Ricardo jan- enfermidade cobrou faude hum
tando com alguns amigos (eus, en- Cavalheyro chamado Guilhelme

trou na caía hum paftor, que o fcr- natural de Erieya , que por efpaço

via defde moço de pouca idade ,& de trcs annos naõ poderá bullir as

trazia namãohumvafo,& pergun* pernas , pelas ter lavradas com a
tando-lheolenhorqueera,rcfpon- força dafiílula, &porreconhecii
deo que era agua de Santo Tho. mento deíla mercê oíFereceo duas
màs,que lhe dera hum fcu vizinho, pernas de cera da groíTura,& com-
Se mefervifte fielmente, ClhediíTc primento das fuás. E pouco tempo
o amo) trarás a agua que dizes, & depois a mulher deite Quilhelmc
fc me roubaíte alguma coufa do veyo dar graças ao Santo Martyr,
meu, faze conta que naõ vem nada porque com huma rcliquía fua aU
no vafo. Confcntio o paítor na- cançàra o juizo hum menino filho

quellc partido, & olhando o vafo, fcu , que fora doudo por algum
Dcm final moítrou de ter algum tempo-

tempo agua cm fi, de que o paitor,
'

& todos osprefcntes ficàraõ atto-

nitos , & conveyo-lhe confcçar CAPITULO XV.
que emccrta quantidade de qucy-
jos, & medidas de leyte,& mantey- Como o Papa Alexandre HL cano»

jia Ihenaó guardara fidelidade Hu nizou a Santo Ihomàs , & como
Conjgo Regrante do Moíteyro de elliey de frança veyo em romaria

Xenofordia , chamado Roberto, àjua/epukura, é^ o de Inglatefm

chegou de varias enfermidades a ra com moftras de penitencia fe
tal eitado.quc o ungirãoA lhe po. veyo reconciliar com o Santo^ ó*
ícraõ acandca na mão, & eftando alguns milagres,

jà empa (Tamento, fe lembrou hum
daquellcs Religiofos, que havia em TTi Ublicando-fe cada vez mais
caía hú vaio da agua de SantoTho« J^ P^^^ mundo as maravilhas de
màs , 8c indo-o bufcar, lançou húa Santo Thomàs, & fendo informa-
pouca pela bocca do enfermo,com do delias o Summo Pontífice , man-
a qual lhe foy logoreítituida afa* dou fazer diligente exame na ma-
la ,& depois a faude taõ perfcyta« teria pelos Cardeaes Legados, que

Yvv ij foraõ
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foraô penitenciar a clRcy, & fc temunho de muytas fejjoas, De co»fe'

achavaó ainda naquellas partes , 6c i^o <^^ nofios irmãos os Cardeaes foLen-

achando ícr tudo certo, ôcinfalli- ncmente canonii^amos o ditouárcebtf^

ycl, com madura deliberação de- po em dia de Ctn;^a ^prefentes muitos

terminou ajutallo ao Catalogo dos clérigos, Ú^ Uygos , 0* o mandámos
Santos Martyres , &dar licença e(crever no Catalogo dos Santos, Veia

que fe cclebraíTe fua feita na Igreja V"' admoefiamos a todos mfoutros^&
de Deos> do que paíTou fcus Bre • p^i^ authondade^ (jue ternos^ eftrejta»

vcs para virá noticia do mundo na mente 'vos mandamos tjue celebras

forma feguintc. cada hum anno o naamento defiegio^

•/Alexandre Papa III. Servo dos fer- viofo Santo^ qtte he o dia de feu martj'

vos de DeoSi G^c. Toda Inglaterra^ &" rio^ó' com de votas orações trabalheis

França recendem com a virtude dos por alcãpar de nojjo Senhor Jefuchrijio

milagres^ó'/inaes, que o Omnipotente ^^^ aquelle, que em vxda padeceo por

Deos obra cada dia pelos merecimentos A» nome gra ve defterro , Ç^ morrendo

daquell e Santo Varão Thomâs^ Re ve» glorio/o^& conftdte no martyrio^mo vu
rendo ^Jrcebifpo, quefoy de Cantuarta

i
^o pelas petições dos Fteis rogtte por

& toda a Religião chrifiãa fe alegra todos nos ao eterno Deos ,^ Salvador

univerfalmente^porque aquelle^ que he fiojfo.

gloriojo em[eus Satos^ glorificou depois Alcm dcfta Bulia geral para to-

da morte a efte,cuja 'vtdarefpUndece ^^ a Igreja Gatholica , mandou o
com gloriosos merecimentos , á' final- Papa outra particular para a Igreja

mente feacaboH em triunfante batalha àc Caniuaria , em que lhe dcnun*
de martírio, Epofto que de fua fanti» ciava a mcfma Canonização , cujo
dade naò podiaõ duvidar aquelles, que teor era o feguinte, traduzido fid -

com attençaZpui^eJfem oS olhos em fua mente do próprio origina).

boa converfa çS^ &* maravilhofa mor- Alexandre Papa ao Cabido da Igrc^

te ) qui:^ todavia noffo Redemptor , &* J^ de Cantuaria envia faude , C^ te»'

Salvador que as infignias de Jua fan» çaÕ^pofiolica. Devida coufa he a todos

tidadedeytafjem re/plandor de mtla- os fieis Chriftãos alegrarfe pelos milU"

grés. Porque aqueUe que vtvendo Jom grés daquelle Santo Varaõ Thomàs re»

freo com conjiancia , C^ natural virtw verendo ^ArCebijpo | que foy da vo/fa

de neceffídades^trabalhos^&^fertgosy ^^^efaj & vói em particular ramo

fajbaÕ^ ^ CoahefaÕ todos que def?as mayor alegria deveis de ter
, quanto

angujiias, ó" trabalhos tem recebido w^ií ordinariamente com fmguiar fe
triunfo na Bemaventurança eterna, vedes jeus milagres , c^ quanto mais

Por tanto havendo nos refpeyto aos mereceovoffa IgrejaJerefpiritualmr-

muytosy O* grandes milagres , que ou» te alumtada cÕ feu facratijjimo corpo,

vimos y
&* fabemos y &geralmente Pelo que confiderando nos a gloria de

conta todo fiel Chrifiao que fefa:^em f^i*^ merecimentos, com que refplandem

pelos merecimentos defie Santo Varavi C€0 grandemente no difcurfo defua vim

dandoféÇcomo hera:^d6) aoteflemum da^&amuyta certe:^a quetemosdc

nho^ que diflo nos deraÕ noffos amados Jeus milagres^ afjim pelo que a comua
^

irmãos i utllberto Presbytero Cardeal do Ó' celebre fama delles apregoa^como

titulo de S. Lourenço in Lucinia , & por verdadejro tefiemunho de nopoi

Theodino do titulo de S» Vidal^ Lega- muy amados fíhoi Alberto do tituln de

dos daSê*/4poftoUca
^
que os próprios S, Lourenço, O* Theodino do titulo ie

milagres virai) tanto melhor y quanto S. Vidal , ambos Cardeaes Presbíteros»

efiiverao mais perto , Cí> delies forao Ú^ Legados da Santa Se ^pofiolica^

certificados affim de Vifia^ comopor tef- mandados a ejie negociç^C^ ajf/m mais

de
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de muytas feffoas ontras ca»om:^d' quarto de Icgoa, fe foy a pè com to!

mosJoLennemente o dito ^rabifpo de dos OS ícus atè entrar dentro na
^oto commum de nofos irmãos os Car» Igreja ,& vcr aquclla fepultura,

deães em cjuartajejra de Ctn:^a^ fendo onde eílava depoíitado o corpo da*

frefentes mnytos Cíengos , ^íeygos, qucUc fcu grande amigo. Onde a

CP^pornoJfo decreto mandamosye^uefej

a

lembrança dc fua familiaridade , ôc

íontado no Collegio , & numero dos afanta inveja da gloria^quc jà pof.

Santos Martyres, E mandamos com íuhia^lheíizeraõ derramar muytas
auihoridade u^poftoUca a todos os fieis lagrimas, &dizcp algumas pala»

Chrtjiãos de Inglaterra que celebrem vras cheas de íaud^de, Ôc queren*
com de^vida honra em cada hum anno o do-fc tornar a fcu Rcyno.fcz VOtO
dia de [eu nacimento^ que he o em que dc dar cm fua Vida ao Santo Mar-
acahoufeuglortofu martyrio : O*porque ty r por tributo cada hum anno hâ
he coufa jufia y& nos convém prover calix de Ouro ,& trezentos moyos
que o fanto corpo Jeja fepultado com a de vinho, cada hum dos quacs tem
a/eneraçao , d^ honra devida

,
pelas dozc almudcs Portuguczes , para

frefentes letras ^poftoUcas vos man» íc repartir aos pobres no dia dc fua

damos que em algum dia defeflafa» feita. Vendo cIRey Henrique a

fais ajuntar o povo , & Clerifia ,
&> gente que concorria cada hora a vi-

com foUnne frocifao deis jepultura a fitar a fcpuUura do Santo Martyr,

feu corpo muy honrada ^ ^ devota» &comoelRey de França dcyxàra a

mentey no^ltar de voffa Igreja^ ou quietação de fuaCortC por alcan>

em alguma cayxay que efie ^a íevan- çar OS merecimentos dc tal vifí-

tada.para quefejaviftaf&venera^ ta, & íabcndo Como O Principc

da do povo > onde vos encomendo que ícu filho , efquccido do amor com
trabalheis por impetrar do Senhor Deos qUC fcmprc O tratara, fazía ligacõ

pelo meyo de feu Santo foccorro aos alguns Icnhores para O excluir do
lieis j & pa:^ a Santa Madre Igreja Rcyno, como fora revelado a Sã o
Hntveffal. Thomás no tempo que eílava cm

Foraõ eftas letras Apoftolicas França comprmdo fcu dcft erro em
recebidas cm Inglaterra com gran- algumas vifòcs que tcvc,aírim dcf*

dc applaufo , òi alegria do povo , £c ta matéria, cómoda morte do pro.

confufaõ daquelles , que cm vida prio Príncipe, que foy no mar aíFo-

perfeguiraò o Santo Arccbifpo. E gado cm huma tormenta, dctcrmi*

vendo elRey Luis de França que noudepaifar a Inglaterra á^ prO'

aqucllc, aqucm fora bom amigo na vincia de Normandia, onde cntaõ

terra, lho podia là fcr nos Ceos, Ic citava para fe reconciliar com o Sã-

aparelhou para fahir dc fcu Reyno, to , & lhe encomendar o citado de
& illo vificar cm peíToa, coufa que fuás coufas, que ao parecer deto*

clRey de França atè ícu tempo na6 dos e(tavaô muy pcngofas, & com
fizera, porq uc naó coltumaó paíTar boa gente de guerra entrou dentro

omaríc naõ para conquiltar algua na llha,mas naõ côfentio bullirem-

Provmcia,&Rcgiaô cítranha, ou fe os fcus do primeyro perto dc

a dar foccorro aos Pôtificcs Roma- mar onde tomàraõ terra , atè que
nos no tempo que fcus adverfarios cllc aforrado,& com poucos dc fua

os inquictavaô com alguma fciíma. Corte vifitaííc o corpo de Santo

ou rebelliaó dc imporrancia,coura Thomás , &( antes dc chegar à Ci»

cm que os Rcys de França naõfal. dade, apcando-fc do cavallo , £c

tàraõ nunca à Igreja •, & chegando deyxando as veítiduras reaes que

junto dc Cantuaria quanto hum trazia, fepoz a pèdcrcalço,&dcf-

Vvv iij pido
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pido fcm levar mais íobrc fi que cm crccimento, & por todo o Rcy

.

huma roupa dcburcl íobrc a^ar- no de Inglaterra fc naófallavacm

nc,com húa corda ao peícoço ,& o outra coufa, nem os enfermos buf.

rcmanccêtc delia cingido ao redor cavaô outro remédio de mais cífi.

de íi ,& a cabeça dcícubcrta, fendo cacia>quc os mcrecimcHtos de San-

tempode grandes chuvas,&f"OS, toThomàs,& algúa relíquia fua,

foy caminhando a pè trcs grandes cm particular da agua, cm que to-

legoas, chorando nellas tantas la* caffe feu Tangue, com a qual cobrou

grimas, & dando ranços gemidos, íaude hum Clérigo chamado Pc*

que ninguém o via, que fe naô aba dro Melides , cíiando quaíi no fim

laíTe a fazer o mcfmo. Entrou afiim da vida de humas febres malignas*

peia Cidade , onde nas ruas,& pra- Outro Sacerdote por nome Rogc-

ças naô cabia a gente , que atfO- rio, que citava entrevado em cama
n.ta eftiva contemplando hum cU de huma comprada enfermidade,

pcdaculo nunca antes vifto j & vendo que não podia ir a Cantua-

chegando à porta da Igreja , com ria, íe fez levara hum lugar cfcu*

muy ta humildade , & devoção fc ío , onde o Sãto eftivcra efcondido

proftrou em terra, bcyjado-a muy no tempo de fua perfeguiçaõ , Sc

tas vezes: donde fc levantou, & lançado aili o tomou hum fonobrã-

com ays faidos da alma,& os olhos diílimo, de que acordou pçrfcy ta-

no chaò fe foy até a fcpultura do mente faô , & com a terra daqucUc

gloriofo Santo , onde cftevc proí- lugar fez o Senhc^r depois grandes

trado no chaó aquellc dia, & noy te milagres. No Moiteyro Novicen-

feguinte fcm comer, nem beber

,

íc eíiava hum Monge por nome
nem tomar hora de quietação , an- Goníclmo com hum braço caõin-

tcs fazendo vir quantos Religio- chado , que os Médicos lho man-

fos havia naquellc Convento , fez davaó cortar com temor de hcr-

quccadâ hum per fi IhcdéíTcdici- pes, & trazcndo-lhe hum manto>

plina de varas diante da íepultura que fora de Santo Thomàs , canta

do Santo Martyr , & com publico que envolvco o braço ncllc , ficou

voto annullou, & cxtinguio todas mieyramçntc faó , & livre de peri»

aqucllas leys , por refpcyto das go. NaCidade deCancuariacíU.

quacs fe caufáraó as períeguiçõcs, va húa moça chamada Auirida cm
& morte do Santo , & ouvindo no perigo de morte de huína tcrribcl

dia leguinte MiíTa do comum dos cfqunicnciâ ,q lhe tinha a gargan-

Martyres, a que eíteve no próprio ta inchada com hõa notável defor-

trajo de penitencia,em que alli vie* midade , & pondolhe hua relíquia

ra , fe dcfpedio do Convento, & do Santo, no p )nto que lhe tocou,

depois do Santo Martyr muy con- ficou livre de todo o mal quean^

fíadonoperdaódcfeucrro, &no tcstirsha. Na Cidade de Londres

foccorro que cfperava contra fcus havia hum Cidadaó nobre , & an«

adverfarios , que lhe não faltou, tigo chamado Canfon , que havia

porque aotcmpoqueel[<.eyouvio icis asinos,qucperdcraa vifta aji^

cila Miíla , que foy hum Sabb?do, tes de acontecer omartynodoSi*

prendeo hum efquadraô de ícus to,& ouvindo fuás maravilhas,fez

Cavailcyros a clRcy dcEícocia, diligencia cm haver algúarcliqui*

que era hum dos principacs inimi- fua, com a qual foy rcftituido a fua

gos quctinha,& pouco depois ai* primeyra íaude. Na Província de

cançou a paz, 8f o dclcãçO,quc de- EíTcflia havia hum Cavalíicyro por

fcjava. Os milagres hiaò cada hora nome Guilhclmc, fcnhor do lugar

cie
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dc Calcvcdana , que tinha hum fi • ço de quatro annos entupida huma
lho chamado Henrique doente dc venta do nariz ícm lhe valerem rc
graves enfcrmidadcs,a que os Mc- médios, antes chegou a eílado de
dicos não achavaó remédio ;,& fa- cahir cm cama taó atormentado,

bcndo das grandes maravilhas de como íc fora doente de parlyíia^ &
Santo Thomàs, defcjava alcançar vendo que faltava foccorro huma.

alguma relíquia fua ., para com fua no, buícou o Divino , Ôc alcançou

virtude remediar o filho j& fuccc- húa pouca dc agua dc Santo Tho-
dendo palTar hum peregrino , que màs, que tomou com grande devo •

levava agua do Santo Marcyr ^ lhe ção , fazendo promcíTa ao Santo

pcdio húa pouca que deu ao meni- Martyr dc viíitar Tua Igreja ,& lhe

no , com que no principio fc lhe levantar hum Altar o mais depreíTa

aggravou o mal tanto , que imagi* que lhe foífe poíHvel : 8c acabando

nàraõ todos fer morto , òc como o o voto , lançou hum caroço de cc*

pay,U mãy eíiivcíTem laítimados reyja , 6c a poz clle muyca matéria^

com tal íucceíTo , lançou fubita* ficando taõfaô, que logo íevcftio,

mente hum bicho pela bocca dc & levantou da cama, &dahi a pou.

comprimcnto,& groíTura terribcl, co foy comprir fua romaria. Outro
envolto em muyta vifcofidade , & milagre fucccdeo tanto mais illuf»

ficou logo faõ ^ Ôc rcftituido a fuás tre que os outros , quanto o fer mi«

forças. Outro filho dc Hugo, fc. lagrc dccfpirito o faz mais avan-

nhordc BclocampO} chamado Ni' tejado ,& foy, que eílando doente
colao doente de hydropilia , foy hum mancebo illuílre por nome
encomendado por feu pay a Santo Roberto de Springofe,© vcyo vi*

Thomàs com promeíla de hum fitar hum Clcrigo feu amigo, que
cirio tamanho como o moço, U viera poucoantesdcCantuaria, dc

tomandolhe a medida para o fazc« lhe trouxe da agua do Santo Mar-
rem, cobrou inteyra laude. Hum tyr:tomou-a o mancebo com fin<

Cavâlheyro chamado Ricardo de guiar devoção , pedindo ao glorio-

Bokclia teve quatro annos conti- iò Santo que lhe não déíTc outra

nuos taõ grandes dores de cabeça, faude, (e naõ aquella que melhor

& outros males , que chegarão a foíTc para fua alma. Repoufou hum
deícôfiar delle os Mcdico6, ôc lem- pouco, dc no fono lhe appareceo

brando-íe Santo Thomàs, pro- Santo Thomàs cm hu jardim cheyo
mcttcGdevifícar fuafepultura , fc de bonmas, dcoa iíou que cedo
o reftituiíTe a feu primeyro eíiado. iria cm fua companhia para aquclle

Acabado o voto lhe fobreveyo hum lugar, pois deyxàra o remédio da
doce fono , & no fim delle a faude enfermidade cm fuaeícolha. Açor*
queefpcrava , cm reconhecimento dou omanceDO,& pedindo oSan-
da qual o foy loc^o comprir, & deu tiífimo Sacramento da Eucariftia

,

por fi meímo teíiemunho do mila» depois dc contar o que vira , & fe

^reafima referido. A hum homem encomendar ao Senhor, pafíou da

chamado Adam de Heldega, que vida prefentc com grande efperan»

cradoentc dc fome canina ,(appa- ça de ir gozar da eterna. Outro
rccco o Santo cm fonhos , & lhe Cavâlheyro por nome Rogério de
deu faude milagrofa , em rcconhc» Bifílea veyo a dar em tifíco,& a def-

cimento da qual veyo a Canruaria confiarem os Médicos dellcjrecor *

vifitar fua fcpuliura,& dar infini* reo ao Santo Martyr, & mandou
tas graças ao Senhor. Outro man* hum criado feu a Cantuaria para

cebo por nome Joaõ teve por efpa< trazerhuma pouca dc lua agua > U
chc-
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chegando vefpera da Afccníaó, cllc mectco Viíitar fcu fcpulcro,& com
a naó quiz tomar , fe naõ no dia de- ifto rcccbco íaudc. Outro mancebo
pois de tomados os Sacramentos chamado Kadulfo teve hum bra-

da Igreja , & ao tempo de a beber çofillulado , & tal , que ninguém

GiíTc que pedia ao Santo Martyr imaginou que efcapalic com vida.*

quc,fc convinha ao bem de lua al« tomou huma moeda de prara, ôc

ma viver mais tempo no mundo ,
com cila fez muy tas cruzes fobrco

lhe dèíTe faude dentro em três braçocmnomede JefuChrifto,&

dias , 6c fc crtava em graça com de íeu fervo Santo Thomàs , ôc

Dcos , o levaffc naqucllc cm que depois a deu a hum pobre ,& man-
cftava. Concedcu-lhc o que mais dando fazer hum cino do tamanho
lhe convinha

,
porque naquellc dia do braço doente para oíFereccr ao

fcm dores mortaes deu o cCpirito Santo, logo cobrou faude. Ouvio
nas mãos de ícuCreador. Tmha citas maravilhas húa moça nobre,

cftc Cavalheyro hum filho Sacer- que jazia entrevada cm humaca-
dote chamadoThomé , que cftaa ma, ik íe naõ bullia nella,fe naõ por

do de huma enfermidade muy vi* mãos alhcas
j
pcdio a levaííem a

zinho à morte , bebendo da agua Cantuana , & confeíTada de fuás

do Santo Martyr , cobrou fau^-Ci cuipai» entrou a viíitar a fepultura

& veyo tcftemunhar eftcs mila* do Santo, donde lahio livre de to-

grcs ambos. Huns percgrinos,quc do o mal qucaotes tivera. Hum
embarcarão para irem a Santiago, moço doeiiie de pedra cobrou íau-

Vendo-fc no mar cm pcngo de de, vifitando a tumba do Santo

morte , invocarão o nome de San- Martyr , & huma mulher cega do
lo Thomàs , promcttendo de vi« o hodirey to , ambos em hum mcí.

fitarem fcu fcpulcro, íe os li vraífe mo dia. Outra mulher,quc tora cc-

daquellc pengo, & no próprio inf ga por cfpaço de cinco annos , tan»

lantc os deyxou a tempeíiade , & toque pos nos olhos huma pouca

perdcndo-fe outras nãos, que hiaô de agua do Santo , cobrou a viita

cm íua companhia , cfta 16, que fe perdida. Pouco depois deftes mila.

encomendou ao SantOjchegou Ííí\» grés fez outro mayor que todos>

va ao porto de Scandcric,ondeo qualfoy rcílifuir aviftaahum mo-
Santo Martyr íe embarcara indo ço dequartorzc annos , chamado
defterrado , & dcfembarcàr a tor- Gau tndo , cego defde leu nacimc

.

nando-íe a ultima vez para íeu Ar- to,íócom lhe porem nclles huma
ccbifpado. Outra vez fe achàraõ gotta de fcu precioíb íangue. No
huns marcantes em calmaria,& te- diafcguinte hum homem por no»

mendo de perecer por falta da me Vibcrto trouxe ao fcpulcro de

agua , invocarão o nome de Santo Santo Thomàs huma filha fua alcy-

Thomàs,promeitcndo de mandar jada de hum pé , & tanto que chc-

hum círio à íua Igreja , fc os ajuda* gou a beyjar a tumba , íe lhe cAcn*

va naquella ncccflidadc , & acaba- déraò os nervos , & andou folta»

do o voto , lhes veyo logo monçaõ, mente. No folennifiíimo dia, em q a

& vento maravilhofo.que lhes foy Santa Madre Igreja celebra a vinda

fervmdocmpoppaatéosmcter no do Efpiriío Santo , deu o Santo

porto. Hum toldado por nome Martyr faude a huma moçaenfer-

Guil helmo veyo a ter hum braço ma natural de Cantuaria,a qual cm
tolhido de modo > que o naô podia reconhecimento do beneficio fc

cftcnder , nem apartar do peyto; chegou a oíFcrcccr com huma vela

iíivocouonomcdoSanto, &pro- accía junto ao fcpulcro do Martyr
cc

j
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dchuma das frcftas , da qual fahio para caía. Sarou também Elmerico

hum vento brando , que lha apa« natural de Cantuaria , que depar-

gou à vifta de quantas eftavaó prc* ly íia linha perdido o fcniido dos
lentes , & qucrcndo-lha acender membros de mcyo corpo abayxo

:

hum ReligiofOp íahio de dentro da & a outro por nome LiliMilmo,quc

fepu'turahúalinguadefogo , que andava em moletas havia dezafeis

lha tornou a acender , & confumio annos j fe reftituhio o vigor perdi*

brevemente o que rcílava da can- do de tal modo,quc as deyxou ptni

dca. Na primcyra oytava de Pen- duradas por trotéo junto à fepul-

tecofíes entre outra muyta gente tura dc Santo Thomàs,& clle faõ,

fc achou prefente huma donzella & contente fc tornou para íuaca»

natural de Cantuaria por nome ia cm companhia de outro amigo,

Goditha, a qual eftava de huma en- & vizinho ícu chamado Gualterio,

fcrmidade incapaz de íc mover , & que vindo cego dos olhos ambos,
como tiveíTe duas candcas acefas, & com outra enfermidade fecrcta,

hõa pegada na parede , & outra no fe foy livre dc ambas, publicando

chaõ poíta em hum caítiçal , fe lhe por todas as partes os mimos,quc
apagarão ambas , & não havendo Dcos lhe fizera j & porque não fi-

quem lhas accndeíTe, por mais que caíTc peííòa fem experimêtar a vir»

rogou a algúas pcíT ías,quc efiavaó tude do Santo^acontcceo que hum
prefentes , clía fe voltou ao Mar- irmaó do Porteyro mòr dclRey de
tyr, pedmdolhc a naô dcfconfolaf- Inglaterra teve húa cruel cnfermi-

íc , & à vifta dc todo o povo fc lhe dade , a que os Médicos lhe nio
tornarão a acender, & com o novo fabiaõ dar cura, & vendo-fc cm
lume cobrou também faude para pontos mortaes, foy conílrangido

fcu mal , de que a gente deu graças a pedir foccorro ao Santo Martyr,
ao Senhor

,
quehe maravilhofoem cuja pefloa , & fama em vida , ôç

fcus Santos ; 5c comando daquelle morte tratara fempre muy mal, de*

lume , o levàraõ muycos em can* fejando moíirarfe niíTo muy fervi-

deas para caía como coufa dada dordelRey,&vificãndocomlagri>

por ordem íobrenatural , & como mas fua Igreja , confeçando fecre*

à porta da Igreja fe apagaííeo cirio ta, & publicamente fua culpa , lhe

cm que húa mulher devota levava foy reltituida a faude , Óc dahi em
o íanto lume , ella invocou o nome diante no Faço , & fora delle en-

deSãtoThomàsj&àviftademuy- grandecia a mifericordia do Se-

tas peííoas fe lhe cornou a acender, nhor , & a rara virtude de fcu Ser»

Na fcgunda oytava do Efpirito vo Santo Thomàs fem refpeyto

banto
(^
dia femelhante ao próprio, de alguns parentes fcus, que naô

cmqueeuittoefcrcvi) le acendeo Icvavaó bem tratarfe favoravel-

outra veia apagada na maõdc hum mente cita matéria* Por eíles dias

mcnmo enfermo, que o pay trouxe cobrarão taude,viíítando a memo-
ao colo,& levou faõ para cafa.Ncf- ria do Santo Martyr, dous cegos,

te próprio dia alcançou faude de húa moça aleyjada dcfdc feu naci*

gocta muy antiga húa moça chama • mento das pernas ambas , húa fur-

da Guinilda , que muytos annos da, húa cega,que junco cô eOe mal
antes eihvera entrevada fem fe tinha as mãos inchadas febre mo*
mover dc húa cama. Outra chama- do, 6t outra moça, que por enfer*

da Albreda , que ficara aleyjada de midade perdera o fentido de huma
hummao parto que teve,viíitando maõ,&atmbamuy inútil para tra-

a tumba do Martyr, fe tornou íãa balhar com cila* Concçrria muy
ta
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ta gente a bufcar agua para levar ta do mal que commcttcra cm per-

adivcrfas partes, & como a gente feguiroSanto Martyr,&ter com
foíTe muyia , hum Rcligiofo que a muy ta devoção viíitado ícu fcpul-

rcpartia, para chegar a todos, dava cro , íuccedeo defobedeccrlhc Teu

muy pouca a cada hú , do qut agaf» filho Henrique,induzido por mãos
tada huma moça furtou hum vaio confelheyros , pelo que convcyoa
alheyo para deípejar no feu , & no d Rey formar campo ,& fahir a cllc

ponto que o tomou , fe partirão com gente de armas, pouco feguro
ambos pelo meyo>& ficou ícm agua cm todas eftas diligencias dos fe*

nenhuma, & aÔrontada diante de nhores que favoreciaô o Principej

todos : & a hum Eftudante, que a & como viíTe o povo aíFcycoado ao
noytc antes tivera huma convería. filho, como quem fabi a que ao fim
çaõ illicita , aconteceo tomando na lhe havia de ficar por fcnhor depois
maó huma garrafa dafanta agua, de feus dias, por naó chegar onc.
faltar fora do vafo com fúria muy gocio a mais, recorreo a DeoS;, pe«
grande atê a dar a outra peíToa ,

dmdo-lhe com lagrimas pelos me»
que por ter a confciencia mais pura recimcntos de Santo Thomàs que
levou a reliquia menos inquieta. olivraíTcdctaòmanifeílopcrigo ,

Rio-fc o Monge,que repartia eíta ^ ^lO Reyno de diícordias taõ prc-

agua da vergonha,com que ficou o judiciacs,como eraõ as que íe hia5

Eíludante, &como dahi a pouco levantando. Adormecco elRcy no
lhe dcíTem hum vafo galante , che* meyo deíias anfías , & Santo Tho-
goulhc cobiça de o tomar para fi, "^^s lhe apparcceo cercado de
& tendo-o na mão , lhe arrebentou n^uyta gloria ,dizendo-Ihe que naõ
fubitamente , deyxando-o mais tcmcíTe, porque tudo viria a prof-

attonito,& corrido que o Eítudan- pcí'0 fii^ > & o acharia em alguns
te de quem mofara j & por fe naó trabalhos (que ainda havia de ter}
ter fuipeytâ de outro mal mayor^ muy favorável. Acordando elRe/
confeíTou publicamente fua culpa cheyo de contentamento, & confi-

com admiração dos ouvintes.Cò- ^"Ç^ "^s palavras, & promcíTasdo
tinuava-fe tanto adcvoçaõ de leva- Santo, ícm temor do filho foy de-
rem efta agua, que fe viera5 afa- n^andar o exercito dos levanta»

zcr ambulas pequenas de metal em ^^^> ^ o rompeo,mcdiante o favor
que os peregrinos a levavaõ por doMartyr,commuyra facilidade,

divcrfas partes do mundo , nas & dahi a poucos dias fe reconcilia-

quaes aconteciaô cafos maravi- raô pay,& filho,& ficou o Reyno
Ihofos , aflim com a própria reli ^^ paz> & por memoria de taô grá-

quia, como com os cíFeyfos^que de beneficio mandou elRey levan-

fazia cm varias enfermidades. ^^r hum maufoleo , & fepulcura ao
. Sãto de taõ rara obra, quecom dif-

CAPITULO XVI. fículdâdc (cacharia no mundo ou.

1)0 maufoleo , á-fepultura que eU tra que a igualaíTe, & nenhuma que

Rey de Inglaterra mandou fazer ^ cxcedcíTe , porque com fer a ma-

ú Santo Thomhtá de fuatrasla- icnadc menos valia, ouro,&pc.

dação, & dos milagres que o Se- ^^^^ de grande eftima, a mão do

nhor o brava cada hora porjeus artífice chagou a ennobrecer a arte

merecimentos, ^^ modo, que cfcurecia o luftre,

& riqueza de tudo o mais. Eftavaó

ALgum tempo depois delRcy nclla de meyo relevo as figuras dos
Henrique ter cahido naco* Arcebiípos daquclla Igreja , &o

dif.
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difcurfo do martyrio do Samo duas defluxo de íangue :& vindo

tanto ao VíVo , que naó takava a cm companhia dos mais hum man-
cada huma das imagens mais que o cebo cego dclde feu nacimcnto,

ufo da voz para cm tudo engana- pcdio lhe puzeíTem fobrc os olhos

rem os ícntidos. Via-íc na própria hum pouco de íangue do Santo

obra cíRcy em trajo penitente com Martyr , confiando alcançar com
o^ pés dcfcalços, & huma corda ao íua vktudc a luz , que nuca tivera,

pefcoço domodo que alli enrràra a Satisfizcraó os Religiorcs à fua pc-

primey ra vez, moftrando no roílo tição,& no ponto que lhe puzcraó

huma trifteza taô grande,que nella o íangue , lhe incharão os olhos co

fedeyxavaver a muyta de leuco- dores grandifíimas, St lhe con>cçou,

raçaõ ;& fez trasladar aeíla famo- acorrer dellcs alguma matéria j^
íà Icpultura as relíquias dcftc glo- como períeverandopor ajgús dias

rioío Martyr aos fetc de Julho,que naõ tivcíTc mais melhoria que no-

hc o dia de fua trasladação, que em vas dores, pondo hum panno fobre

Inglaterra fe celebrava com fumma o roíto por cauía do vento , & pô
veneração no tempo que alli flore» do caminho , fe foy triftiffimo para

cia a Religião Catholica. Ornou a fua terra em companhia de ou#

também a Igreja ,& Altar do San- tros peregrinos ,& achando-os no

to com cálices , frontaes , & vefti- caminho hum homem Fidalgo cha»

mentas de brocado, tudo taó rico, mado Gilberto parente do Biípo

& cuftofo , que parecia feyto ma is Lundonenfe , pouco devoto de

para admiração, que para fervir a Santo Thomàs,lhc pergútou don*

Igreja. Todas as quacs riquezas de vinhaó,& que mal tinha aquelle

com as da íepultura roubou elRey mancebo ,
que levava os olhos ta-'

Henrique Oytavo no anno de mil pados, & como o enfermo lhe rela^.

& quinhentos 6f trinta & oyto, laíTe quanto lhe tinha fuccedido,

como veremos adiante: & deyxan* tomou curiofidadc o Fidalgo de

do-o para feu lugar, tornemos à ver quaes vinhaõ os olhos , 3c

fua fepultura, onde fe continua* como lhe defapertaíTe o panno,co.

vaô cada hora novos milagres , cn- meçou o doente a dar vozes de cõ

"

tre os quaes foy notável o que fez tentamento, por fe achar com a vif-

cmGunildemulher de hum nobre ta clara, & pondo-fe de joelhos

Cidadão chamado Guilhelmo, que admirado de ver a cor , & kyçáo
ficando de hum parto,que teve,taõ das coufas que nunca vira, dava

inchada, Ôcchea de dores, que os infinitas graças ao Senhor. Naõ
Médicos defconfiàraõ de fua vida, acabava Gilberto de crer o que vlâ,

bebendo huma pouca de agua do informando-fe hora dos compa^j.

Santo , lançou hum vomito terri nhcyros , hora do que fora cego^

bel, & com elle ficou fãa das dores, vio que naó havia matéria de duvi*

& inchaço. No próprio dia, & com da cm nada ,& foy dahi em diante

a própria rcliquia farou de cama. muy particular devoto de Santo

ras hum homem chamado Ricari Thomàs, cuja fama antes procu»

do, que depura fraqueza citava rava abater. Em L»ltburnia ha.

muy chegado 20 fim da vida^ co« via huma pobre mulher chamada
bràraõ vifta quatro cegos , ouvir Umclina , que de certa enfermida*

hum íurdo , talla hum mudo,faudc de veyo a ter a cabeça ta ) inchada,

vinte & dous enfermos de febres, que naó parecia cFeatura humana,
& outros males, húa mulher para. & vcndo-ahumafiihafua em tanto

lytica , outra doente de cpilcpfia, perigo, lhe fez oíinal da Cruz na

cabeça
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cabeça com hua moeda de prata

,

promettendo de a offcrcccr a Santo

Thomàs, & logo o inchaço foy

abayxando, & no dia íeguintc fi-

cou de todo íãa. Outra mulher

caiada por nome Elifa , chegando a

clladodeícr ungida , & pofta em
artigo de morte , cobrou íaudc

bebendo huma pouca de agua de

Santo Thomàs : & outra moça dô-

zella chamada Lucencia , cftando

com o rofto, & cabeça inchada, &
com húa poftema terribel na face,

promcttcndo de offcrccer ao San-

to huma candca^que déííe hua , ou

duas voltas à íua cabeça , em to-

mando a medida,lhe cahio do rofto

húa poftcma duriííima , & dahi a

trcsdias ficou perfeytamente fãa.

Era cfta moça natural daViUa de

Ramens, onde pouco depois fucce-

dcohum milagre digno de fe con-

tar pela galantaria delle , & foy que

dando hum homem chamado Gui*

Ihelmc hum queyjo fermoíiíiimo

a certa Matrona , ella o deu a guar-

dar a húa menina fua chamada Bri*

tes,que depois de o guardar fe tor-

nou a brincar com outros meni.

nos,& perguntandolhc dahi a pou-

cos dias por elle, íe achou confufa

por não eftar bem lembrada onde

o puzera ; chamou hum irmaõ feu

quaíida mefma idade , cm compa*

nhia do qual revolvco a cafa toda

fcm achar nada do que buícava ,&
affligindo-fe com temor do cafti-

go
, por confelho do menino fe pu *

zcraò em oraçáo ,
pedindo a Santo

Thomàs lhe moílraíTe em fonhcs

o lugar onde eftava o queyjo ;aca'

bada a oraçãoíe foraõ à cama ^& a

hum, & outro appareceo o Santo,

& osconfolou, dizcdoquc o acha-

riaõ em hum vafo velho, que fer-

vira de ter manteyga , como em
clfey to achàraô, & dando o queyjo

â mâyy lhe contarão quanto tinhaô

paíTado. NaVilla de Benitona hou*

vc hum homem chamado Joaó^quc

de cfquinenciaeíievc chorado por
morto , & trazendolhc agua do
Santo Martyr, cobrou faudc, lan.

çando primeyro pela bocca grande
copia de matéria. Hum mancebo
chamado Curbarano tinha cm cof-

tumc rezar cada dia hum Pater

noftcr pela alma de SantoThomIs,
como íc o Martyr tivera ncccíljda-

de de fuás orações, & qucrcndolhc
fatisfazer com galardão temporal
o trabalho defneceífario, lhe appa-
rccco hua noycc, & o mandou ir a
hum cabouco de hum moinho anti»

go, onde achou húa moeda de ouro
grande, òd de bom pezo do tempo
do Emperador Diocleciano , com
a qual remediou fuás neceílídades

alguns dias : & aílim como deu a

moeda de ouro a cfte , aíÊm fez

adoecer de febres a outro , que to^

màra húa de prata das que íc oíFe-

rcciaõ cm íua Igreja , & naô teve

faudc ate naórcítituirofurto. No
Convento de Stikeíuald havia húa
Religiofa chamada Coníiança^quc

por huma comprida enfermidade

vcyo a perder a falia , ôc íabendoas
outras Rcligiofas quecíhvaalli
perro hum homem , que titíha hua
luva do Santo Arccbifpo, lha man«
dàraô pedir, & tanto que a puze*
raõ febre o pey to da enfcrmia , fal»

lou,& foy rciliiuida a feu prÀmcy •

ro cíiado. Nem me parece fora de
prcpoíiíO referir huma galantaria,

quco Santo fez a hum menino que
andava à caça ,& dcftjava de tomar
húa ave grande , & fermofa, a qual

como Ihenaó quizefíe vir às mãos,
promctteo o moço a Santo Tho.
màs de lhe offcrccer hú \ moeda, fe

lha fizcífe tomar jfeyto o voto, fc

vcyo a ave meter na maõtaô man-
fa , como fc fora criada emgayola.

Húa mulher, que da fortaleza de
hum parto ficara inchadiííima, co-

brou faude bebendo da agua íanta.

Com a me(ma agua farou hum Re-

Iigioío^por nome Hugo do Mof-
ityro
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tcyro Jarifualeníc , que hc da Or* ccraô de noytc tantos rcfplandorc*

dcm de Ciíter , citando jà mortal, do Cco , ôc fe viraó tantas maravi-

&dcfconfjada dos Médicos, & a lhas, que advertindo a gente na-

outro Monge chamado Râdulfo quillo,&íabeodoacaufadomila-

foy reftituida a faudc bebendo hú gre, levantarão alli hua Cruz^ondc
púcaro de aguarem que fora mctU dahi em diante íe faziaõ grandes

do hum pequeno de cilicio de San- maravilhas , & concorria muyto
toThomàs- Em hum lugar de In» numero de enfermos. Neíla con«
glaterra chamado Nivetona , ou junção receberão em Cantuaria

Nova villa , eftcve o Santo Martyr faude três aleyjados , dous tolhi»

no meyo da praça, depois de ter dos, dous cegos,& dous enfermos
vindo dodefterrojchrifmandoal- de males contagiofos ; & na Villa

guns meninos, & por memoria íua de Uve(\onia na Comarca Befor*

levantarão alli húa Cruz, onde o deníe aconteceo ter diíferençahu

Senhor fez muytos milagres pelos homem hamado Uvardo com ou«
merecimentos de feu Martyr, co« tro íeu amigo fobre hua pequc-

mo foy em huma mulher cega cha* na divida , que o outro lhe devia ,

mada Odilla , que havendo quatro & vendo que lhe naõ queria pagar ,

annos que perdera a luz dos olhos, lhe entrou em caía ,& tomou duas
& indo caminho de Cantuaria a vi- coufas de pouco momento , com
(irara fepultura do Santo, chegan- que a feu parecer íicava a divida

do a eíla Cruz> $í fazendo alli ora • facisfey ta* Sabendo o devedor def-

çáo , íe tornou fãa para caía. Do te furto , lhe foy no alcance i &
próprio mal ceve alli remédio ou- além de o tratar ma), por fuás pro •

tra mulher natural de Uikvich , prias mãos o entregou à Juftiça,

que cegara havia dez annos : farou denunciado dellc por ladraõ, ôc pe *

mais no próprio lugar hum meni* dindolhe de volta com o roubo
no cego dcíde feu nacimcnto , hua muytas peças , em que o outro não
moça aílhmatica , húa hydropica , puzera maó* Chegou a demanda a

húa maó tolhida de parlyíia,& hum termos de lhe darem tratos,& con*
homem , & mulher cegos havia fcíTando-fe primeyro,lhe aconfe»

muytos annos i Ôf a húa moça to» Ihou o Sacerdote que invocaíTedc

Ihida de todos os membros por coração ao Martyr SantoThomàs,
caufa de fer amaldiçoada de feu &feconformaíre comaquillo que
pay j deu aqui o Santo Martyr fau- Deos determinaíTe de fua vida.Fel-

de com grande efpanto de quem lo o bom homem aíTim , & no meyo
antes aconhecia>& a vira taõinca- de feu trabalho invocava o nome
paz de íentidos , como fe fora hum do Santo Martyr , ao fim foy íen-

madcyro. Cobrarão mais íaude jú- tcnciado, conforme as leys Inglc-

to daquella Cruz três aleyjados zas,a lhe ferem tirados os olhos,£c

defde feu nacimcnto, hum quebra* mutilados os membros genitaes:

do, &hum cego com outros, que cxecutou-fe a fentença cõ todo o
naó pudcraô vir à noticia de quem rigor, padecendo o pobre homem
compoz o livro dos milagres de a crueldade delia com íingularpa-

quem he tudo o que vou contan* cicncia,chamãdo femprc por Santo

do. E porque naõ houvcíTe parte Thomàs. Aquelía noyte lhe appa-

no Reyno, onde não chcgaíTe a gra* receo o Santo confolando-o bran»

ça de tantas maravilhas , aconte- damentc , &dizendo-lhe q tiveíTe

ceo que no utro lugar ,onde Santo confiança,& íe foíTe no dia fcguin*

Thomàs cfíivcrachrifmando^dcf* te à Igreja^onde experimentaria a

Xxx virtude
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virtude do Ceo. Acordou pela ma. fcpulcro de Santo Thomàs com
nhãa o doente ,& vio na parede da huma ambola da fua agua,& buf.
cafa, cmquejazia,o rcfplandorda cando quem o agafalhaíTc , naó
manhãa; chamou para fc certifícar, achou outra peíToa , fc naõ huma
& vio que era verdade ; foy-fc à criada de Gisberto familiar decaía
Igreja , & alli (cftando jà muyto do Biípo da própria Cidade, a qual
povo junto) Iheforaõ dados no* por devoção, & honra do Martyr
vos olhos mais bcllos que os pri« ò recolheo cm huma logea , Sc lhe

meyros,& pouco depois íe lhe ref. deu de cear do que achou por caía.

tituhio a parte cortada com tanto No mcyo do íilcncio da noytc fc

cfpanto doRcyno todo , que vi» levantou hum rumor na Cidade
nha a ver o homem como coufa por íe acender fogo em huas caías,

monílruofa,& íe tiràraõ Inftrumé» & como as mais de Inglaterra íaõ

tos públicos para levar a Rcynos feytas de madeyra , hia abrazando
diverfos. Pouco tempo depois a Cidade toda, & vinhaõ as chã»
deílc mikgrc veyo a Cancuaria mas chegando jààpouíada dope.
hum mancebo Icprofo chamado regrino, o qualcom outras peíToas

Rudolfo,& viíitãdo a ícpultura do íubio ao telbado para ver íe have-
Santo,alcançou faudejmas como íe ria mcyo de atalhar o inccndio~^-q

deícuydaíTc de comprir hum voto naõ pegaíTe nas caías : mas eíhva
que fizera ,& fc déíTe a vicios , & jà tam chegado, que a quentura os
pcccados , por occulto juizo de conítrâgco a íe deícerem,& porem
Peos fe tornou acubrir de lepra cm falvo , deyxando o Romeyro
do modo q antes cítivera. A' fama cm cima taõ cheyo de confiança ,

dcíle leprofo fc encomendou ou* como cllcs hiaó de medo , o qual
tro chamado Odo de Falenfi ao pondo a ambola na ponta dobor-
Sanço , & bebendo de fua agua, ai- daõ , & ellendendo-a contra o fo»
caçou logo íaude. Hum Contador go, fc tornou atraz demodo , que
delRcy, que, vivendo Santo Tho* nos olhos de todos fcvio a força

màs,íempreforaamicifl!in}ofeu,& do milagre , porque fubindo as
defendera fua fama todoopòíli* chamas para o Ceo,naôpa{ravaôhu
vcl, andando no paço folgando cõ ponto a diantej& fe o peregrino ef

.

Outros Fidalgos,3ç excrcitando-íe tendia mais o braço , vifivelmente

cm jogo de efgrima , acontecco íerecolhiaó fugindo da virtude da
que reparando-íe mal lhe deraõ hu íanta agua : cõn^ettiaõ-lhe algúas
toquenoolliocfquerdo,de que íí- peíToas que lhes foíTe falvar íuas
cou cego muyto tempo , & ouvin • caías , & lhe dariaõ grande copii
do depois do Santo fer martyriza- de dinheyro , mas eílc fe eícufou,
do a fama de feus milagres, & ven« dizendo que íó aquella havia de
do a pertinácia dos advcríarios , falvar, que o recebera em ú por
que ainda trabalhavaõ por efcure- amor do Martyr Santo Thomàs,&
cer a verdade delles,íeentrifteceo queymando-íe a Cidade toda. f6
de modo , que recolhido em fua aquella caía ficou livre do incen*
camera lhe íaítàraõ as lagrimas dos dio. A outro homem chamado
olhos , & quando as quiz alimpar, Guilhelmo íalvou o Santo fua caía

fc a chou com a luz do olho rcíH- do incêndio por voto , que fez de
tuida , 5( vifitando depois feu fc

.

ir vifitar fcu fcpulcro.

pulcro , deutcftemunho damercc
recebida. Na Cidade Rofenfe acô-
tccco^ que indo hum peregrino do
^ CA-
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^ a dia para que fc não moIhaíTe • mas
como a occupaçaõ, cm que cÃava

,

CAPITULO XVll. crafanta.&cmícrviço dctalSan-
to, a Frcyra fc naô quiz levantar.

Em que fe profegue a relação das dizendo que o Senhor, para quem
maravilhas, q nojfo Senhor obra- cila trabalhava^ a livraria,como cm
va em Cantuartapor tnterce(fa$ cíFeyio livrou: porque vindo-íeas

dofamofo Martyr Santo Ihomks, nuvens abayxo com agua , & mo

.

Ihando-íc a Freyra hum pouco nas

CAda hora íloreciaô de novo coAas , pela parte de diante , onde
maravilhisno Reyno de ln< tmha acílola,oucordaõ>ficouta6

glaterra , & aílím na fepultura de enxuta como íc fizera calma muy
Santo Thomàs, como em partes di- grande^com admiração dos preíen*

verias, onde fuás relíquias eraóle* tes> & daquclles que depois ouvi*
vadas ^ fazia o Senhor grades miia* raõcal maravilha , emteílemunho
grés, entre os quaes naõ foy de da qual fe poz a eilola pendurada
pouca admiração o que aconteceo íobrea fepultura do Sanco. Humá
a hum moço chamado Vilhelmo > mulher por nome Seleiava teve hú
lilho deEudon natural de Pcrin- peyto taõ inchado

, que fc temia

dona, quede certa enfermidade lho vieííem a abrir côferro,& lava-

chegou a ponto de morte, 5c fe* do-o cõhúa pouca da agua de Sito

gundo a opmiaô dos que o viraõ, Thomàs, felne refolveo o inchaço

morrco yerdadeyramente , de que com tanta preíTa , que nem a pro«

a máy, & o pay fentiraõ tãca anguf- pria mulhír deu fé de como foíTc»

tia, por naó terem outro,& fcr cite i-íum Cavalheyro nobre chamado
de lindas partes, que naõ podendo Afrido tinha fua mulher cm pontos
acabarcomfígo vcllo amortalhar, de morte por eftar prenhe, & tra-

confiados nos merecimentos de zcr a criança morta no ventre fent

Santo Thomàs, Ihefízeraõ voto parirnotempo limitado pela natu«

de vifitar fcu fepulcro, & oíFerecer reza , & como jà temcíTe acabar a

os does, que fua poílibilidade per* mãy junto com o filho , o marido
míttiíTe , dandolhevida ao filho, invocou o nome , & foccorrodc
Com tanta fé, & dcvo<aó fe fez a Santo Thomàs , promettendo de
promcíTa, que o menino abrio logo ir com a mulher vifitar feu fcpul-

osDÍhos,& tornandocm íi^cmpou- cro , & acabada a promefTa, foy
cos dias alcançou perfeyta faude, alumiada, 5c pario húa criança po*

& foy em companhia do pay vifitar dre,&taò inficionada de maochcy»
a Igreja de Cantuaria. Em hum ro, que com difHculdadc houve
Moíteyro de Religiofas pouco dif- quem a pudeíle fofrer em caía , &
lante de Cantuaria fuccedeo efta- a mulher cobrou fua primeyra fau.

rcm algumas delias occupadas em de, & vcyocompriro voto cmcõ»
lavor cm hua horta , húa das quaes panhia do mando ,reftcmunhando
chamada Laiarda tinha entre mãos anhos averdadedcfia maravilha,

huma eítola
,
queeAava lavrando NaVilla de Santo Audemaroacon.

para mádar à Igreja de Santo Tho« tcccoferchamido a hum banquete
màs em honra , & louvor leu ; ou- certo mancebo nobre , & de gentil

tros dizem que fazia humcordaõ, difpofição, por nome Alelmo, o
& fobrevindoneíla conjunção húa qual como quizcHc trinchar huma
nuvem de agua.fe recolherão todas ave , que lhe foy poíla diante , cor-

dcbayxo dctclhado, chamando-a rendo a faca mais do que devera,

Xxx ij lhe
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lhe cortou o dedo poUcgar da maó todos os mais membros do corpo>

cfqucrda atè lhe entrar pelo oíToA ^"c parecia mente capto , & caufa-

com a dor levantou a voz,chaman« va temor a quem o via. Recorreo o
do a Deos , & a Santo Thomàs , ôç pay , que fe chamava Tretonio, ao

por naó inquietar os convidados íoccorrodcSancoTíiomàs^Sí dan-

cnvolvco o dedo na borda do vef- dolhc a beber huma pouca de agua

tido ,& dcyxou-fc eftar quieto hú tocada cm o cilicio do Sãto , aquic-

pequeno cfpa ço, invocando em fcu tou o tremor, & ficou o menino rc«

coração o nome do Santo Mattyr, duzidoafua primcyra faude. No
& como dahi a pouco lhe trouxef- Bifpado Roíhomagenfc houve húa
fem agua para lavar a maõ do fan- moça chamada Maria,atribuladiffi-

guc , & íe ver o dano da fenda

,

ma de huns accidentes melancolia

achàraô o golpe taó cerrado , que cos , que lhe começavaô em rifo,&

nem final havia donde eíliveíTc, nê depois vinhaõ a lagrimas de tanto

fe viaõ outros indicios do que fora, exceíTo , que desfalecida do miolo

mais que a grande quantidade de cahia cm terra como morta. Acon»

fangue, que lançara de íi i & como felhàraôlhe que ouviíTe todos os

todos íc admiraíTcm, Alclmo diíTc dias Miífa ,& pedifle ao Sacerdote

qucanoyteanteslhe apparecêra o hum Evangelho no fim delia , &
Santoem fonhos fentado com ellc pofto que ifio foíTe caufa de muy

.

à mefa , dandolhc humas relíquias tas vezes lhe diminuir a força dos
do feu cilicio , pelo que fe cnco» accidentes , naó quiz o Senhor

mcndàra a elle na força da dor , & que baftaíTc para lhos tirar de todo,

por feus merecimentos ficara livre antes havia dias em que lhe vinhaô

de perigo. Bermundo filho de Vey- dez , & doze vezes : fez voto de
lardo natural do lugar deBcrtino, vifitar a fepultura de Santo Tho-
fendo de pouca idade, lhe deu hua màs^Sc logo a deyxàraõ por alguns

enfermidade taõ terribel , que lhe quinze dias , mas como diíFcnire o
íahiraó as entranhas pelo feíío, & comprimento do voto, lhe torna-

como )à fe lhe naô aguardaíTe ou- raò a fobrcvir com mais força , por

tro remédio mais que o da morte, onde lhe convcyo poríe a cj minho,

chegou alli hum homem, aquém nodifcurfo do qual foy melhoran-

Santo Thomàs rcftituira o juizo do de modo, que em quanto viveo

perdido , & animando o pay a ter nunca mais teve fombra dcftc mal.

confiança nos merecimentos do Hum homem levava ccmfigo hum
Santo Martyr , lhe diíTc que haven- vaio de agua de Santo Thomàs , &
do algúa pouca de agua de fcu fan » como viíTc de longe vir dous ho»

gue,& dando-a ao menino, fararia. mens,a quem naó tinha boa venta-

Soube-fe que a tinha hum homem, de , aífcntou comfigo de paífar por

que vinha dahi hum quarto de le- elles fem lhes fallar,& no momento
goa ,& pondo-fe o pay a caminho, que confirmou comfigo eíta deli»

trouxe alguma parte della,quc lan. bcração, a agua começou a ferver,

çou pela bocca ao filho diante de Òc íairlelhe do vafo com tanto im«

muy ta gente , & no inftante que a peto , que para a deter lhe convcyo

goítou , fe lhe tornarão a recolher mudar prc pofito , & prometter de

as entranhas, Sc ficou livre de peri- fallar aos que vinhaô , & com ifto

go. Outro moço chamado Hcrc- fe tornou a aquietar. NaVillaAu-
mero veyo por enfermidade a per- geníe havia hum moço chamado
der o ufo da tala, & ater hum tre- Durando, que andando folgando

mor taõ grande na cabeça , 6( cm com húas pedras miudít:» , & aiçan-

do-as
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doas para o ar , lhe cahio hua dcn. Dcos pcrdeo a viíla , & trocou em
tro cm hum ouvido ^ & trabalhan- choro orifodomalalhcyo. Deftc

do pola tirar, tanto mais fc metia modo cíicvc algumas dez íema«

para dentro , quanto mais força fa- nas, & tornando-fc depois a Can.
zia ,& foy-fe chorando para cafa, tuaria por admoeftaçaó q teve em
& pondo-fc opay com hum pon- fonhos , lhe foy reftituida a vifta,

teyro de ferro para lhe dar reme« ainda que naô taõ ciara como antes

dio, accrecentou mais o dano, & o a tivera. Hú lavrador vcyo a Can-
moço laí^imado,&chcyo de dores tuaria com fua mulher, & hum
terribeis , começou a gritar. Pro- irmão enfermo , & depois de faze*

metteo o pay no dia feguinte de o rcm oraçaô,os conftrangco a fc tor-

levar ao fcpulcro de Santo Tho- narcmlogo, ícm valerem rogos da

màs , & acabado o voto lhe fahio a mulher, nem do irmaõ , & chegan»

pedra doouviio cheya de Tangue, do à Cidade de Rofcnfc,quiz pou-

a qual foy levada a Cantuaria jun* far na cílalagê onde fc agafalhàra â
to com o moço para final do mila- vinda,mas como achaíTe nella muy-
grc. Hum foldado por nomcGau- tos cegos, & doentes, quchiaòvi»

frido vcyo por cunoíidade viíitar fitar a fcpultura do Santo Martyr,

a fcpultura de Santo Thomàs , & clle íc tornou a fahir , & bufcar ou*
vendo por nos olhos de alguns cn- trapouíada, dizendo que não que.

fermos de fcu fangue , pcdio tam* ria nada com os cegos , & doentes

bem aos Rcligiofos que lhe pu- de Santo Thomàs^ nem dormirna
zcíTem hum pouco nos ícus ,* poze- cafa onde ellcs dormiiTem : em pena

raõ-lho , & íahindo-fe da Igreja , fe da qual foberba fe a chou cego no
achou com a luz dclles perdida, & dia feguinte,& por mais vezes que

tão cercado de affl»cçaõ,quc caufa* viíitou a Igreja de Cantuaria , naõ

va laftima a quem o via : tornou-fc pode cobrar laude da cegucyra por

à Igreja do Santo , confeíTou-fe de occulto juizo de Deos . Ourro ho-

algumas culpas envelhecidas em mem cego vcyo a Cantuaria guiado

fua alma , de velando três dias , & por hum feu filho, Òc como o moço
noytes junto ao íanto fcpulcro , naõ quizeííc aguardar pela faude

lhe foy rcí^ituida a vida. Outro fe- do pay , o levou ainda cego com
melhante fuccedeo a huma molhcr tanta dor do velho , que rogou ao

por nome Altfa,que em companhia Santo Martyr o vingaífe daqucllc

de outras fuás amigas Ce tornava mal, Sc no caminho pcrdeo o filho

cm hum carro para fua cafa depois a viiía, por onde tornarão ambos a

de ter vifitado a fcpultura do Mar. Cantuaria pcdmdo mifcricordia a

tyr , & indo praticando todas , húa Dcos, & a fcu Santo, mas naõ conf*

delias fcqueyxou,quco fangue do ta doque mito paíTou. Humame»
Santo,que puzera nos olhos cnfcr- nina chamada Scgiva cngulio húa

mos , lhe aproveytàra até entaõ cfpiga de trigo intcyra , de que
taõ pouco , que antes lhe parecia vcyo a ter grandes enfermidades,

íchia nclles diminuindo a viíU ca- & accidentes mortaes , & oomo
da hora mais. Rio-fe a còpanhcyra, paffafie por cafa do pay huma mu*
& com grades motes, & zombarias Iher , que vinha de vifitar a fcpult u-

Ihediííe que feriaditoía tornaríe radoSanto,& trazia huma ambola

cega donde os cegos vinhaõ com de íua agua , dandolhc a beber húa
viíía , U comx) fobreeíta matéria pouca, lançou brevemente acfpi-

diceíTe muytas coufaSfâcriíTc mais ga envolta em fangue tamdcnlo^

do Hcceífario , por juílo juizo de & coalhado, que parecia carne cor»

Xxx ii) tada
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tada dc alguma parte. Húa mulher ai li nenhuma ,& como os pobres

natural dc Colónia veyo ao ícpul- continuaíTcm , & ellc em dar cí aio-

cro do Santo atormentada do de* la^ nunca lhe faltou o cobre que

monio , 6c diante dcUe avexou naô trazia comíigo até chegar a

çruelidimamentc , mas paíTadas Cantuaria , onde aíiirmou tudo

^res }OU quatro horas, foy maravi- com juramento. Outro cato quaíi

Ihoíamente lãadeícu mal , ôcdiíTe femclhantc acontcceo a hum Clcri-

que vira o Santo Martyr vertido go chamado Radulfo, que dando

cm Pontifical com a cabeça cubcrta algum dinheyro dc cfmola a po-

de fangue do modo que cihvera ao bres , que lha pediraò à honra dc

tempo dc feu martyrio ,& lhe pro- Santo Thomàb , o achou depois

mcttera íaude , com tanto que em accreccntado na bolía. A hum man-

pena das culpas, que achegarão a cebo chamado Henrique natural

tal cílado, [a principal das quaes dc Londres , que hia doente dc tc«

foy a morte de hum feu irmão , que bres cm huma nao, appareccoo Sá.

amava /obre todas as coufasjviíi» to Martyr » dizendu-lhc que Ic

taíTea Igreja de Santiago deGalli* mudaíie da nao em que hia , & à

za,ou do Apoftolo S. Pedro em volta fe mcteííe noutra , porque

Roma. A huma mulher nobre cha- doutro modo perderia a vida , 6c

mada Sihlia fe chegou huma moça, fazenda : fel lo artim o mancebo^ le-

que vinha de Cãtuaria , a pedir húa vádo cóíigo outro amigo , a qucín

eímola , âcdandolhe hum dinhey* deu conta da vilaô > & acabado de

ro dc prata que tinha na bolfa , fem fe fahir , a nao fe tez cm pedaços,

Iht ficar mais que outro dc menos & clle fe tornou á fua pátria , naó

valia> quando depois lançou mão à fó livre domar^ ma^ das lebres

bolfa^ donde tirara a efmola,achou que nclle tivera. , & vindo a Can»
nella huma moeda fcmelhante em tuaria,teítemunhou o milagre, &
tudo à que dera por amor do San. mcrcc que recebera do Santo. Hú
to^mas mayor ,& de mais pcfo, & homem natural de Briílo chamado
taó bem cunhada, que logo moflra- Eyloino navegava para Hibcrrua

ya íer moeda de milagre , pelo q uc em huma nao fua carregada dc mer«
ficou com mayor devoção para cancias, aqual por inadvertência

com o Santo,& deu aos peregrinos deu em hum bs»yxo dc lodo, & arca

cfmolasmuy largas. Hum Vifcon- cega, no qual fe foy fu.iiindo pou-
dechamado Ricardo vcyovifitar

a

co^& pouco de tal modo , que a

íepultura do Santo , propondo em gente fe lançou no batel para faivar

feu coração de darefmola a quan- as vidas , pois viaõ perecer as fa-

tos pobres achaffe pelo caminho, zendas : feyloino laítimado pela

& para iílo mandou a hum dc feus perda do bayxcl, òc das mercadori-

criados que levaíTe moedas de co» as, invocouo nome do Martyr Sã«
bre,& accõmodadas para dar efmo- to Thomàs , promct tendo dc vifi

-

la .-no difcurío do caminho acaba- tarfua Igreja,& lhe cirereccrhuma
rac-fe as moedas ,& foy ncccíFario moeda dc ouro, íe ihefalvaíTe a

darcoufa g^rona,oudcyxar decon« nao :foraõ-fc alongando hum pou.

tinuar com a çfmola , mas prevalc- co delia, deyxando-a jà por perdi-

ceo a devoção dc Ricardo , & che- da , & quando menos cfpcrança ti.

gandolhe hum pobre a pedir tfmo nhaõ de a ver íalva ^ a viraó vir na-

la, meteoamão na bolfa para lhe vegando com as velas eílcndidaS

dar o que achaíFe , & tirou huma ate o lugar ondeelleshiaó ,&me-
moeda dc cobrc^naõ tendo metido tcndo-ic nella com grande contcn-

iií XX.. ~ tamento.



T>A CH%0:h(^ICA T)E CISTE%799
tamcnto> foraõ depois de chegar a

Inglaterra comprir feu voto , &
teitcmunhàraó cite milagre. Ou-
tros navegantes teílemunhàraó ,

quedando a naoem certos bayxos
huma noytc,& vendo-fe perdidos,

invocarão o foccorro do Santo

Martyr, pondo-fe de joelhos fobre

a cuberta da embarcação , & à viíia

de todos apparcceo hum homem
venerável veítido em roupas bran-

cas andando por cima das aguas do
mar,oqualchegando-feà nao, &
cmpuxando-acoma mão, a defcm-

pecou do bayxo, & fez ir nav egan.
do proíperamcnte. A outros mare-
antes falvou o Santo de manifefto
perigo, por invocareai íeunonne,

& houve alguns, que o viraô clara*

mente dentro no navio, como affir*

màraò com juramenro.Outros que
no mcyo da tempr-íiade perderão
três ancoras , prumcttendo huma
deceraaSantoTnomàs, as torna*

raôa cobrar CO n muyta facilidide

doproíundomarondcjaziaô. Na.
vcgavaô certos mareátes para No-
rocga , & de volta com clles hia hu
Clérigo muy devoto de SátoTho.
màs, levantou-fc huma tormenta
muy pengofa , & invocando eíte

Sacerdote o nome do Santo , ellc

lhe apparcceo cm íonhos , dizendo
que rezaíTem todos a oraçaô do Pa.
lernoítcr pela alma de feu pay,&
feriaô falvos domar. Acordou o
Sacerdote, ôc chamado os da cOTi.

panhia, 1/ics contou a vifaõ do San.

to, & rezando o que mandara , cei-

fou a tormenta , & vieraõ feguros

ao porto, (endo aquelle bayxel fó

oqueeícapou da fúria da tempef-

tade entre muytos que hiaò de cò-

ferva- Em Cantuaria cobrarão

neftemeyo tempo faude cinco en-

fermos de doenças varias, três ce»

goSjdous hydropicos,hum paraly.

tico, hum aleyjado , & dous lepro»

fos, & na mão de duas peíToas fe

vio convertida a agua cm fanguc

comadmiraçaá dos que a viraõ» A
hum homem chamado Guarino na-

tural de Norfcquia deu o Santo
Martyríaudc de hum inchaço, que
lhe fcnhorcava amor parte do cor*

po, &otinha no fim da vida, fò

com Ihepcrcm ncllc huma pouca
de fua agua ; & a outro moço doen-

te , que pedia com grande inliancía

delia para itú remédio , trouxe hu
homem hCia ambola cheya de agua

da fonte , dizendo fer do Santo, éc

baítou a fé do que a recebia para

íupprir a falta de quem lha dava, ôç

cobrar intí-yra faude. Outro mila-

gre fuccedco a hú Cónego Regraa*

te chamado Roberto ,
porque ten-

do humoliioinchadoj& quafilan.

çado com a menina fora de leu lu-

gar , lavando-o cem a fanta agua,

íe lhe tornou a compor do modo
que antes eíiava; & outro Cónego
do Moricyro do Vallc de S.Jcaõ,
que era dcmafiadamente gordo, Ôc

naó podia íeguir os adlos regula.

res por cfte inconveniente , beben-

do da agui do Santo, tornou a ei-

rado conveniente, & apto para fe«

guír fuás obrigações . A outro Re.

ligiofo chamado Fr, Eftcvaó deu

cíía íanta relíquia faude cm hutn

olhQ>em que tinha quatro nacidas

negras, que lhe nravaó a viíta com
dores cruéis. Em Goftona havia

hum Cayalheyro nobre chamado
Engelrauno, o qual determinou de

ir viíirar a ícpultLfra do Santo com
fua mulher ,&hum filho pequeno

que tinha , & comocíhvcírcm pra-

ticando fobre a hida , o moço ou-

vindo que oqueriaõ levar comfí-

go, Ihiis diífeque osaíeyjados ti»

nhaô ncceflidade de vifitar Santo

Thomàs,& naó elle que cílava faò:

pelejou o pay com elle , ^ defcuyi»

dando-fe das palavras como coufa

de menino , fe vio na manhãa fe-

guinte o caftigo de Dcos taõ claro,

que o moço fenaõ levantou da ca-

ma , nem pode mover hú braço , de

que
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que íe lhe tirou todo o íentido ,

para a tirar fora de feu juízo , & c5
dcyxando-occmo íc fora compof- difíiculdadc a podiaó fuítcntar

to de pao : Icmbrou-lhe o pay a duas pcíToas , que íc naõ lançaíTe

culpa que commettéra contra o íóra da cama com o impero da dor

Santo , & lhe mandou que fizeífe que padecia. Eíbndo ncíle iaíH*

voto de viíitar feu fcpulcro , íe mofo cíiado , acontccco vir hum
queria fer faô : fcllo o moço aflim ,

peregrino de Cantuaria ,& trazer

& naquella noyte lhe appareceo húaambola de agua do Santo Mar-
Santo Thomàs,. & orcftituhioà tyr,&vcndoamoçaem tal cíiado,

fuaprimcyraíaude^promettendo» lhe encomendou que invocaífe o
lhe favores grandes do Ceo, íe íc favor, & merecimentos do Santo,

meteflíe em Religião ; foy o minino & alcançaria faude. Naõ me pódc o
a Cantuaria, & tornando para cafa Santo ajudar, (lhe cornou a moça
do pay , lhe tornou a fallar o Santo dcíatinada com a força do maljquc
cm fonhos, 5c admoeílallo a deyxar fe pudera» jà me tivera dado reme*

o mundo ; & fuccedia ver o pay dio, pois lhe pedi fcuíavor.Tor-

grande refplandor junto da cama nou a iniiar o peregrino que ihc

do menino , & ouvir as repoílas fizcíTe veto de ir a pè, & defcalça à

que cllc dava, fem verem , nem ou» fua Igreja, & com jíto íarâria : fcllo

virem quem fallava com elle,& co» a moça , & bebeo huma pouca de
mo cítiveíTc movido da mão de agua do Santo , com a qual ícntio

Deos,tomouo habito de Cifter no dentro no eítomago hum grande
Moíleyro de Fontaynes , onde vi. movimento,& fe lhe rompeo a pof-

vco, & acabou íaniiífimamcntc , tema com hum impetoraõ grande,

crefcendo femprc na devoção do queoíentiraótodososprcícntcs,
Martyr Santo Thomàs. & devolta com a curina lhe fahiò

grande copia de matéria ncgra^ vif-

cofa,&dccheyromalifiin.o, Ôtâ-

CAPITULO XV 111. coutaôfâa,&livre do mal paliado,

que logo fe quizera por a caminho.

Em que /e concluem as maravilhas & dar comprimento a feu voto, íc

de Santo Thomàs» & fe particu» os parentes a naõ dctiveraó ate cô*

larizao algumas muy notáveis,& valccer,& íe por em cíiado convc-

dignas deponderação» nienteja taô largo caminho. Foy
muy celebrado cíle milagre , &

ERa jà taõ celebre o nome , & duro de crer a peíToas , que viraõ a

fama certa* dos milagres de moça enferma ^ entre as quaes foy

Santo Thomàs, que naõ havia em hum Medico , que avifítàra , &a
Inglaterra enfermo, que chamaíTe deyxàra por incurável, &affirma'

Medico em fua doença , porque va íerimpoffivel que a moça vivef*

nelle,& em fuás relíquias achavaõ íe , jurando que queymaria os
o remédio mais fácil, como aconte- textos fe tal coufa houveíTc; mas
ceo a huma moça chamada Mabilia quando chegou a vella , íem quey-

íilhadeEílevaòdeAnglrandes na. mar os livros deu graças ao Se-

tural da Villa de Neaho, a qual nhor,em cuja mão nenhum reme-

veyoaterhumaoppilaçaônocflo- dio he impoflivel. Outra mulher

mago, que pouco , & pouco íc foy por nome Alifa natural de Mildel-
cí^endendo , apoderando das ou- tuna eftando prenhe , veyo a cahir

trás partes do corpo , com dores em certa enfermidade íemelhante a

taõ çilranhas, que faltava pouco hydropiíia , porque inchou cm
forma
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forma monftruofa , & dentro cm fi na própria noyte lhe acontcceo cftc

padecia grandes dores , & ouvia milagre duas vezes, conforme ellc

hum movimento como de grande próprio tcftifica , accrcfccntando

copia de agua ; applicâraóíe-lhc que a hum Rcligioío chamado Ro-
muytas medicinas lem nenhúpro- gcrio íucccdcra «juaíi o mefmo. Em
veyto, vicraò Médicos affamadcs França houve hum cavalhcyrocha

•

de diverlas partes, & todos íc tor. mado Hugo de Tukin , o qual de
nàraõ confuíos ;& vcndo-fc a mu» humalançada,que Ihcdcraõnorof-

Ihcr cm taes termos, dcfefperando to , veyo a ter fiftulada a cabeça

jà da própria vida , & folicitada do ^uafi toda cm forma,quc os Cirur-

íilho que trazia no ventre , pedia giôcs vieraõ a dcfconíiar de fcus

que a abriíTem
,
para que tirando-o fcmcdios , & dcyxando-o já por

vivo pudcíTe receber a agua do incurável á natureza , a contccco
Bautifmo , & naõ morrer juntamê- »rhum peregrino de Inglaterra có
te com ella ; mas, como não achaíTc agua do Santo Martyr , & lavando
que fc aircvcíTc a uíar de ral miferi- afiítula com cila , cm oytodias co-
cordia , por confclho de algumas brou íua primeyra faudc , & ficou

peíToas invocou o favor de Santo tfiô faõ, que nem íínal havia defe*
Thomàs, promettendo, fctiveíTc ndaj pelo que paíTou a Inglaterra,

inelhoria,dcirpeíroalmenteviíitar &yiíitou a Igreja de Santo Tho-
íuarcpultura,& acabando de fazer roas. Outro homem chamado Gui»
ovoto,felhcrompeonovétrchúa Ihelmo tinha o rofto desfiguradoA
oppilaçaõ , ou poliema com grande ícro com huma poílcma , que lhe

Ímpeto,& começou de fe vazar em durou íeis annos ,& lavádo-fe com
huma agua amare íla,& taô quente, eftafanta agua,cobrou logo faude.

que com difficuldade podia aguar» Na Cidade Rofcnfe acontcceo
dar nella huma mãó,depois da qual que > andando hum menino por no-
pario huma criança viva, ôt fermo. me Roberto, filho de certa mulher
fa, com a qual foy a Cantuaria có • viuva chamada Layviva , brincan-

prir íeu voto , & dar tcftcmunho do com outros meninos ao longo
defta mercê. Pouco depois farou de hum rio, a cafo cahio nelle , & fe

cm Merftrona outra mulher hy. foy logo ao fundo , & correndo
dropica bebendo da agua de Santo tftuyta gente ao choro dos outros
Thomás.O Author do livro dcftss moços , trabalharão pelo tirar, mas
milagres diz que indo caminhando tudo em vaõ , porque começava a

huma:noytc pelo meyo de hú cam- encher a maré, & detendo as aguas
po,lheíahira5aellc,& aomoço que do rio,ofaziamais alto do coftu*

levava ao encontro huns librcos mado -.chegou a fama doca ^o a fua

de gado de grandeza, ôcferocida- mãy , que com| gritos , & anfias

deterribcl, Sícercando-oslhcdc* dignas de compayxaõ fe veyo á /
ra6 tanto trabalho , que com diffi. praya invocando o nome de Santo
culdade fc podia o moço defender Thomás, &pedíndo-lhc foccorro
de o não eípedaçarem , pelo que o para o filho fcm nunca íè lhe ouvir
Religiofo anguítiado fe lembrou outra palavra j aguardarão aré a

^o Santo, & cm virtude de feu no- tarde, em que a maré abayxou, & o
me mandou aos cács queemmu- acháraô muy longe do lugar onde
deccíTcm, &naô ladraíremmais;o cahira levado com avazante das
que logo fizcraó íem darem mais aguas, mas jâ fem final de vida^ poc
ladrido, fugindo com tanta prcífaj haver muytas horas que cahira, 6r

como fc os foraó perfcguindo , k cftar muy«inchado ,& denegrido

;

pcndu*
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pcnduraraõ-no pelas pernas para do SóCto Martyr, cujo particular

ver íc lançandoa agua ,
que tmha amigo fora cm vida , os mandou

dcntro,moftrava algum final dcícr agalalhar todos, & como ao outra
vivo , mas nem o moílrou^nem lan • dia vicífcm os Clcrigoi» do lugar

çou coufa alguma. A máy confia* para levarem o mcnmoàlcpultura,

da ainda na mifencordia de Deos> o pay o naò conícniio, confiado que

& nos mcrecimcnios de Sãto Tno- SantoThomàs lho havia de rcluí*

màs promettco de mandar ao íepulr citar, & na fé deite penfamcnco te *

crodo Martyr híia verga de prata vc o corpo cm caía dous dias ,dey.

do comprimento do menino, Ic lho tando-lhc algumas vezes agua do
rcílitoiffc vivo > & tomando-lhc Santo pela bocca ,nofím dos quacs

medida para a mandar fazer a hum promctteo vifitar ícu fepulcro,&

ourivcs.o mcninocomeçou a laçar levar o menino comíigo, & deícu.

pclaboçca, ouvidos, éc narizes, ôc brindo-lhe o roíio , cllc abrio os

por todas as mais partes do corpo olhos ,&diíle ao pay quenaõcho*

grande copia de agua , & depois íc raire,porque Santo Tnomàs o man-

kvantou taó faô , & bem diípofto, dava tornar para cllc. Grande íoj

ijuc no dia ícguintc andou peia rua o contcntamcntojòc a admiração de

brincando com outros daíua ida* todos os preícnics , vendo hum
de. Outro menino de idade de caio taõraro, &opay fez largas

anno , 6c meyo cahío dentro cm Kú címolas aos peregrinos à honra do
banho de agua quente , donde o Santo : mas deícuydou-fe muyto
tiràraé mu y tas horas depois ]à de compnr o voto, ôc por mais

morto , & meyo cozido có a quen- admocíbçóes que tiveraõ do Sãto,

fura do banho
\
promettco a mãy amcaçando-os q lhes levaria outro

de o levar ao fepulcro de Santo íilho,a que mais queriaó, íenaõ

Thomàs comhúa candea taôcom» foíTcm vifítar íua Igreja , ellcs de

prida como eile , & tanto que lhe dia em dia íoraò diUtando a vifita,

tomou me(Jida , lançou o menino até que tornarão a cahir era cama,

grande copia de agua miílurada & lhes morrco o filho morgado,&
com Tangue pela bocca > 5ç tornou pornaôícntircm mais a indinaçaõ

a cobrar a vida , que jà naô tinha^ do Senhor, U de fcu Servo, a quem
em prefença de muytas pcíroas , faltarão cem a palavra , fepufcraõ

que acompanhavaó a máy quando doentes como ettavaó a caminho,

iílo fuccçdeo , de foraõ tcllemu* & dando comprimento à íua pro-
nhãs do milagre. Hum Cavalheyro meíla , tornarão íãos para íua cafa.

nobre chamado Magnp,.íenhor de No Bifpado Novirccníc houve hã
muytas rendas , & vaíTallos , teve homem chamado Jordaó , que fcr-

por OGcu|to juizo de Peos cm íua via de lacayo a Santo Thomàs, Íc1^^

cafa hum grande caftigO(lelhecon« doEíiudanielcygo jeítctinhahúa

Vem .melhor cíle home ,>^ que o de filha chamada Cecília, a quem que*-

favor, flc mimo de Deo5} de enfcr- ria muytopor fuabcneíiidadcjic

midades tanto , que aílím elle, co- bons coílumcs , a qual veyo a ícr

mo (ua mulher, criados, 5c hlhos doente de câncer > 5c como a ver«

jaziaó em,cama , & entre outras gonha de fe moítrar a obrigaífe a

pcíToasque lhe falecerão, foy hum ter rilencioemícumal,chegou acf-

menino filhp fcu , por rcípeyto do tado, que a corrupção , & perigo a

qual íeafííigiaóos pays, & como deícubrio cm tempo, que janaoti^

aqucllâ noytc vicíTem de Cantuana nha remédio, por cftar comida acc

muy tos pcregnnQ^.^.çUç por amflç f^ entranhas, òc vcyo a tcjtiiips, que

na
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na verdade a julgàraô por morta, dando afiimcllc , como todos os
& como tal a cubriraõ com hum mais tcftcmunho defcrvcrdadcy-

panno preto, & cercada de velas a ramêtc morto ,& rcíufcitado peios

pufcraò no mcyo da cafa , aguar, merecimentos do Martyr Santo

dando que amanheccíTc para a leva. Thomàs. Em Flandres eítevc à

rem à icpultura. Vendo o pay, q a morte hum Soldado chamado Ge»
amava cordialmente, morta a filha rardo de Francford com dores de
por taõ cruel enfermidade , come« pedra,& vêdo-fe chegado à morte,

çou a invocar o nome de Santo chamou pio nome do Santo Mar»
Tbomàs ,dizendo-ihe que lhe pa- tyr com tanta devoção, & fervor,

gaíTe o tempoque o fervira, dando que mereceo fer ouvido,& lançang

vida , ôc faudc àquella íilha fé que do huma pedra tamanha como hum
tinha j & tanto infiílio neíla peti« caroço de a mendoa, fícou livre do
çtõ , que o Santo fc lhe quiz raof- perigo , cm que eftava. Hú ferrey-

trar favorável na paga que lhe pe- ro por nome Gaufrido fem ref-

dia, porque a moça tornou cm fi,& peyto do Apoftolo S. Pedro tra-

naõ fó cobrou a vida , mas faude balhou no dia da íua Cadeyra , cm
para feu mal :& fendo D. Guilhcl- penado qual atrevimento lhe ficou

me Bifpo Norviccnfe fabcdor def- huma mão aleyjada , & vindo viíi-

te milagre , mandou fazer nelle tar a íepultura de Santo Thomàs
grandes diligencias ,& achando-o com grande arrependimento de
verdadeyro,o mandou a Cantuaria fua culpa , fe tornou faô paracafa.

authenticadocom fua Patente. Hâ Leonor Rainha de Inglaterra »

menino chamado Filippe filho de indo huma vez por certo lugar, vio
Hugo Efcoces andando folgando hu menino engeytado de taõ gentil

com outros meninos junto a húas rofto , que movida dcpicdade o
minas de ferro, qucedavaõcheyas mandou criar ,& depois de grande
de agua chovediça , por defattcnto o deu ao Bifpo de Santo Afaph cha-

cahio dentrocm húa dellas,& íc af- mado Gofredo , que o eniinaíFe

:

fogou3 trouxeraô-nojànoytepara aconteceo ncfte meyo tempo cu-
ca fa dopay tão inchado, ôcdene- brir-fe o menino de lepra , poron-
grido , que caufava horror a quem de o apartarão do eftudo , 6c da cõ-

o via: quizerac-no logo enterrar vcrfaçaó dos outros , & vendo-fe

aquella tarde , mas o pay o naõ con- clle tal , acodindo ao mais certo, fe

fcntio, dizendo que SantoThomàs foy a Cantuaria , & no íepulcrodo
lho havia de reftituir ,& quando Santo Martyr cobrou perfeyta

naõ X que ailim lho havia de levâr à faude , com aqual fe tornou para o
fua Igreja. Eílcve aquella noyte to« Bifpo , enchendo a eilc, & a toda a

da vigiando muyta gente , & o pay Corte de admiração. & incitando o
lhe lançou por algumas vezes agua animo da Rainha, & dos mais íc*

do Santo Martyr pela bocca fem nhores aterem devoção ao Santo,

poder entrar no cílomago,aínm por Andando dous homens em deza-

cHar morto , como pela muyta que fio, hum delles de mayores forças

là tinha ; mas tanto infiílio cm a tomou o outro entre os braços, Sc

lançar,& chamar o nome do Santo, levantandoo no ar para dar com
que na madrugada tornou o meni • clle em terra , foy eonítrangido cõ
no em fi,& fem lhe fahir por bocca, a força do perigo a chamar o Santo

nem por outra alguma parte gotta Martyr em feu loccorro ,& no pro-

deagua, definchou , & ficou da prio momento desfaleceo ov/gor
própria maneyra que antes era , do que mais podia, 6c ficou venci-

do
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do daqucllcí que jà tinha por rcn- dindo remédio a ícu mal : & como
dido a fuás forças. Com a vircude tocaflc com a carca os lugares cn-
do próprio nome eícapou de tor- fermos , íc achou faó da hydropi.
mentos hum homem, a quem íc de . fia & dcyxada a cama, continuou os
raò febre certo crime , & outro acflos regulares femdahi cm diante
companhcyro feu íoy juftiçado. íentirem íiindiciosdchydropifia.

Outrosmuytos houve,a que o San» Em Uvertona havia huma mulher
tofoccorreo em femelhanre ncceí- cafada , & nobre muy devota de
(idade. Certa mulher viuva alcan* Santo Thomàs, & tinha hum me*
çou vitoria de huma demanda por nino por nome Goíredo^aqucmo
inccrccífaõ do Santo. Hum homem Santo dera íaude de huma grande
chamado ]oaõ natural de certa aU enfermidade > 5c como hum dia o
dea chamada Valencianas foy acha

>

tiveíTe lançado no berço dormin«
do cm furtOjfli condenado à forcada do^ cahio huma parede da cafa dcf«
qual fentença lhe commutàraõ em de os fundamentos y & tomou o
perder a viAa dos olhos , osquaes menino dcbayxo de íi

^ gritou 4
lhe tirou o algoz com a ponta de mulher por SantoThomàs

, pedin-

humafaca,mctendc^-lha porelles do-Ihe foccorro para o menino,&
algumas vezes com terribcl crueU depois cahio em hum accidente de
dadc}& invocado elle depois de ai- pa y xaõ. Acodiraõ os criados,& ia.

guns dias o favor de Santo Tho- bcndo adcígraça , começarão ati-

jnàs > & lavando-fc com fua agua^ rar pedras para huma ^ & outra par«

cobrou a vifta perdida , fem Ihefi. te com propofito de ao menos ti*

car final de fenda, nem defeyto ai- rarcm o corpo feyto em pedaços

:

gú nos olhos,como fe vio por aquel- mas chegando a elle, viraò hum ef-

les , que juftificáraó a certeza def- cranho milagre , porque cftando o
ta maravilha. Hu Monge doMof« berço partido emdezoyto partes,

ieyro Rodigenfe chamado Gau- o menino efíava íaó>&rindo, fem
frido chegou por força de cer- ter em íuapcfloa nódoa, nem pifa-

ta enfermidade ao ultimo da vida, dura alguma , ialvo huma gotta de
& depois de ungido entrou em ar- fangue abayxo de hum olho , que
tigo de morte :pcdio o Phor aos íenaò pode conhecer donde íahira.

Monges que, fe algum dclles ti» Querendo hum homem por nome
nlia da agua de Santo Thomàs , a Roberto ir com fua mulher viíitar

trouxcíTe para fe dar àquelleRe- a iepultura do Santo Martyr, ôc

Jigiofo, &dando-lha tornou logo deyxando-o de fazer por falta de
cm íi, dando graças a Dsos, ôc a feu defpeza , determinou fazer huma
Santo

, porque naô fóo rcftituira pouca de cerveja , para do preço

à vida , mas o livrara do demónio, delia tirar algum dinheyro, & quã-

que o tinha quaíi aífogado. £ no do quiz efpremer ograõ, de que
Mofteyro de Monte Dei ; aconte- cila fe tira , o achou tão fecco , que
ceo eftar hum Religioío hydropi. não lançou couía alguma; affli(fla a

CO ,& por incurável deyxado à na- mulher com eíia perda , tomou húa

turcza i vcyoà quella cafa huma corrca,que tinha atada cmhúva*
carta de Cantuaria,cm que fe con- fo, cm q havia agua de Sáto Tho-
tavaô alguns milagres de Santo roas ,& pondo-a no graô , lançou

Thomàs , a qual moí^ràraõ a eftc tanta copia de cerveja, que além de
Monge chamado Gofredo ,& len- fazerem com o ganho delia feu ca*

do-a elle com muyta devoção ) fe minho, lhes fícou para outras cou*

encomendou ao Santo Martyr, pe* las , mcítrando na quantidade , ôc

bondade
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bondade fer licor dado por mila» ^ /^r;.^ci-;

gre. Rogcrio Conde Claricnfe ti«

nha hum tilho chamado Diogo,que CAPITULO XIX.
fendode quarenta dias , com a for*

ça do chorar quebrara das virilhas ^ofegundo martyrio de Santo Tho-

ambas | cm modo , que lhe dcciaõ mds, da citação , é^ ferttença, que

as tripas abayxo , & como os Me» contra elle fittmínou elRey Henri'

dicos fe naõ atrevcíTcm a lhe dar qtteOytavOf como lhe queymou os

remédio ícm o abrirem^ a C cndcíTa o(fos , ^ roubeu afepultura.

íua mãy o encomendou ao gloriolo

Santo Thomàs, & lhe deu a beber a X7 Oy a fepuítura de Santo Tho^
íua agua com que ficou íaó^ & ícn« Jj mas taò celebre j & venerada

do o próprio menino de dous em Iglaterra , aflim dos Reysda-
annos » lhe deu huma enfermidade quelle Reyno , como de toda outra

taó accelcrada^ que morreofubitai íortedegente,que naô havia Tem*
mente, com grande magoa da mãy, pio mais vi(itado,nem mais engran •

que o amava mais que a todos, a decido com dôcs ,& riquezas, que
qual Ihepozem cima hum pequeno o de Cantuaria : U na própria re-

do cilicio do Santo Martyr , & putaçaõelkveaíéotcmpj dcHé*
ungindo-ocomleu íanguc, fezvo- riqucOytavo, que arrumou a Fé
to de ir a pé ,& defcalça aCantua- Catholica naqucllc Reyno ^fazen-

ria, fclhcfoffe reftituidaa vida pe- do-íc tirannica , injuítamente fu.

los merecimentos do Sant0;& pre- prema cabeça nas couías da Igreja,

fentes fuás damas , & a CondeíTa & cómet rendo outros dcíatinos in*

Vcrvaccníe fua parenta , & outras tollcraveis , como foaô arrumac

muyt-s peíToas, que fe acháraõ allf
, Moftcyros, extingir Religiões, ti-

foy o menino refufcitado tanto rar Imagens dos Templos, & rou»

que apromeííafe acabou :&aCon- bar toda a prata , &ourodasIgre-
deíTacomprioovotOp&dcu teíie- jas, & finalmente converter-fe cm
munho dcfta táo grande maravi- hum peí^mo,& horrendo moníiro

lha. Ncíte meyo tempo deu o San* deítruidor da honra , & culto Di-

to Marryr faude a quatro enfer» vino, tudo porfatisfazer ao apc-

mos de varias enfermidades , vií'ta tite fcnfual , & caiar contra a or-

a dous ccgos,ouvir a dous furdos, dem, & determinação da Igreja c6

& teftituio o juizo a dous doudos, Anna Bolena que alguns tinhaó pot

os membros a três aleyiados,con' fua filha , fendo viva aSereniíIina

valecença ahumhidropico, a hum Rainha Dona Catharina filha dos
quebrado , a hum enfermo de pc* Reys CathoUcos de Heipanha, D.
dra, a quatro leprofos , & muy tas Fcrnando,& Dona líabel, com que

outras peíroas,quc naõ foypofíivel eílava legitimamente cafado por

cfcrever entaõ,nem os que nodií. difpeníaçaó do Papa JuliofegundOí

curfodotcmpofcz,aíIimcmIngla- mediante a qual íc tirou o empe-

terra , como em varias partes do dimcnto que havia, por ícrellaprii

mundo, que faõquafi infinitos. mcyro calada com o Príncipe Ar-

tur irroaõ de Henrique, com quem

fíegundo fama) naõ coníummára

(ç^f^ matrimonio , nem ellivera cafadá

Í<StB^^ mais que cinco mezes , U orno

achaíle dura refiíicncja nosponti»

íices Romanos, Ciando de hum mal

Yyy cm
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em outro lhe, negou a obediência, haver nellc mais merecimentos ,

& abraçou a hcrefia Lutherana , qucofavor deAnnaBolcna, & hu
contra a qual primeyro cfcrevera animo inficionado de hercíia ^ &
com tanta honra fua ,& como ho- incHnado a favorecer os deíatinos

mem perdido naõ íó prcíeguio os deiRey no negocio do d ivorcio^&
vivos, que com animo confiante nafupcrioridadc:,queufurpàranas

rcíifíiraõ à fua diabohca oufadia, caufasEcclefiafticas^em qiietam-

mas ainda aos mortos inquietou bem lhe deu o officio de Vigayro
dentro nas fepulturas , particular- Geral cm todo o Reyno. E lie pois

mente a Santo Albano primeyro entendendo o entranhavel ódio ,

Martyr de Ingl aterra, que na pre. que elRcy tinha à memoria de San-

feguiçaô de Diocleciano padeceo toThomàs,&omal que íofriaou-

pelo nome deChrifto, & rcfplan- vilo nomear com titulo de Mac-
decia com grandes milagres : a íe« tyr, morrendo por defender o que
pultura do qual mandou aíTolar cíle impugnava , lhe aconfelhou

,

roubando-lhc primeyro asriquc- que naõ fizeíTe em particular nada

zas, que pcíToas devotas lhe tinhaõ contra o Santo , mas que fulmman*
cíFerecido. Omefmo fez às reli- doem concelho publico humprc-
quias de Santo Edmundo Rey de cefTo contra cllc , fobrc as vexa-

Inglaterra , que pela honra da Fè çóes que dera ao Reyno de Ingla»

Catholica padecera martyrio. Mas terra vivendo , & lobre a jufiíça

todas citas crueldades foraôbran. com Henrique Segundo donome
dascomparadascôotcrribelodio, pretendera caítigallo cm fua pef-

& infernal zelo , que moftrou con. íoa, & bens , ouve íTe lua morte por
tra o gloriofo Martyr Santo Tho- jufta , & a elle por condenado co-
mas, o nome do qual lhe era tanto moRco delcfa Magcílade , & fua

mais odioío, quanto acaufadcfeu memoria por indigna de venera,

martyriofora outro Henrique, íe- çaõ. Acrecentando-lhe ogoíiode
mclhantc em tudo a cite, ainda que lemelhante dcfatino cem asriquc •

menos bárbaro, &mais penitente zas,queeítavaô em fua fepultura,

que elle. Mas porque fora grande as quaes conforme o proceíio ha»

defenfor da liberdade Ecclcíiaíii- viaõ de fer applicadas ao Fifco R e-

ca,& defendera confiantemente a al.Parecco oavifo bem a Henri-
primaíia Apoítolica,quecítcimpio que, &logOpropozemconfelhoo
Rey tyranizava; de tal modo abor- inconveniente que era fer venera ^

rcciaonoiiicdcSantoThomàs,& do por fanto cm Inglaterra hum
a veneração em que o mundo o ti« homem, que fora morto a ferro poc
nha, que nunca ouvia fallar nellc publico inimigo dos Reysdaqucl*
fcm inquietação , & fobrcfalto, le Reyno, a memoria do qual elle

porque lhe fervia íua memoria de quizera tratar como convinha, fe

humvivoeftimuloparaaconfcicn- lhe naõ parecera juíto confenlo
cia,ôf communicandoeflapayxaó primeyro naquellc lugar, para fe

comThomàs Cromuelo , aquém condenar por ícntei ça publica ,

de peíToa particular alevãràra pou. aquillo que publicamtnte cllava

cohavia,afeuThefoureyro,guar- tantos annos antes recebido de to-

da joyas, depois a Secretario, graõ dos , porque íahindo da ili liquida-

Cavalhcyro ,& a dignidade de Ba« do juridicamente , náo parcceííc i

raò , Cavalheyro da Jarreteyra , que elle como homem particular

guarda do íeu fello íecrcto, & fi- reprov<:.va a opinião de tcdos, an.

nalmcnce a Conde de Eírcíiia,fçra tts como Rey prudente , & zeloío

das
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das coufas tocantes aobem dasaL qjofia fentença, , (^fxra a, liquidafu^
mas de ícus vaílailos, trabalhava de ^offa caufa ^ &* naÕ havendo quem
porextingir os abufos de feu ^cy- por i>os appareça Je procedera emfór'
no , & conhcccndo-íc em publica madedireyto^conformedifpoemasleys

audiência a duvida , viffem natu. de nojjos Reynos, pada em Londres

raes j & cílrangeyros , que fe naõ cm 24. de^M de 1536 annos,

movia por leves refpeyros quem Eltadeíatmadacítaçaõ mandou
guardava juíiiça , naõ íó aos vivos, Henrique publicar ao Santo junto
mas aos mortos , & íepultaJosdc de fua fepuitura por hum publico
tantos annos. Ainda que ano ida- cfficial, & dar fé como lha intima-
de delRey, & o intento a que tirava ra^òc fendo p^íTa Jo o termo de trin-

parcceíTe cafo monílrucfo a todcs ta dias que lhe aflinàraó , fe come •

os prcícntes (pofto que hereges) çou a proceder contra o Santo por
todavia diílimulàraõ o queentcn- iibello , & mais adlos juridicos ,

diaô, condeícendcndo em leu pare- aflinando-ihe procurador nomea •

cer, & aíTcntàraó de voto comum, do, que defendia íuacaufa como
que oSantofoíTecitadoparaoCõ clKcy queria , & apontava as ra>

cclhodclRey , onde íe havia deli» zoes, que clle lhe mandava, & to»

quidaríua cauía juridicamente, Ôc mando elRey Cobre fi a acção de
para que vicíTe ou mandafíc dcfcn- Henrique íegundo, trabalhava por
der fuás partes, fobpena de íepro* moílrar , como aquellas antigas

F. Hicr. ceder contra ellc à reveria. A qual leys forão juízas , & feu impugna-
poií. I. ). citação de que Frey jercnimo Pol- dor contumaz , & revel , & como
"^' '^**

linio faz menção em fua hiftoria de aquellcs que matarão o Santo fíze-

Inglaterra , íe efcrcveo em hum pa- ráo o que deviaó a bons , & leacs

pela(rinadoporelRcy,&osdeleu vaíTallos , zelofos dahonra deíeu
confelho,afummadoqualcraofe« Rcy,& Senhor ,& tendo tudo fey-

guinte. to da maneyra que quiz^ aílim para

Henrique porgraça de Deos Heyde O quc pretendia Contra O Santo,

IngUterrat França, & Hibernta^de- como para acreditar a fupcricrida •

Jenfor da Fe^ (^fuprema cabefa da de, que uíurpàra como tyranno,

Igreja ^/anglicana. Por o theor dapre* fulminou híja cruel íentença con

.

Jente chamamos , citamos , é^ tra:^e' tra O Santo Martyr, permittíndo-o

mos a noffoCÕfeího fupremo a vós Tho» aflim Dcos para íe manifeílarem

mas Arcebijpo^quefofies deCantua^ maisosdeíatinosdcftemonílro,&

ria i para fe tratar da caufa de i/ojfa fe renovar a memoria de Santo

morte dos efcandalos que comme teftes Thomás com gloriofa palma de fe*

contra osKeys no[fosanteCí[[cres ,&* gundo martyrio. O tCOr da fen-
Eliard./a-

da pouca ra:^ao com que ufurpafies o tença conforme a traz Eliardo hc mcnt In-

nome ,O 'Veneração de Martyr , mor* O feguintc. ^'*^'

vendo antes por revel^ dP* contuma:^ Henrique porgraça de Veos Reyde
contra a grande:^a de vojfo Pej/yÚ^Se- Inglaterra , França, & Hiberniafu'

nhor % que pordefender a Fe CathoitcaM prema cabeça da Igreja anglicana
,

pois femprepíí:^o delia fodia fa^ems é^c- Vifio o prccefio deThomàs^^r».

leys^ que vos lhe contrariafies, Cs^ atnda cebi/po quefoy de Cantuaria ,
ó" como

ferfupremo Jui;^ nascaufas Eccleftaf» fendo citado ^ara, noJ?o Concelho, naò

ticas ) como nos hora ofomos, E porque houve quem por fuaparte comrarecefse

^ofjas culpas foraÕcontra a Magefta' dentro no temfo limitado ^ &* como o

de Reali ó" contra a verdade, que hoje procurador que Ihefoy áado, naÕallega

conhecemos , vos citamos para ouvir em defe;^4 dos crimes de rebelHaÕ |

Yyy ij contHz
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cofítumacUy lefa Mao^eftade , ó' t^ai» nem mdircSiamentefua memoria^ por*

fAQ a feu Bcjfy confa t^ue o releve da, que feram havidos comoaquelles que

pena merecida: vi/ia também afuffi' dãofavorffoccorro^ & ajuda aos conj»

ciente prova de tudo o quefe lhe im» firadores contra a peffoa Meai. Eparj.

puta^ éf como vi vendo inquietou efie que ninguém pretenda ignoranóa^ ma,"

Reyno^ &* trabalhou o poffivel por di" damos , que aprefente fe publique na

minuir a potecia Meai de nofjos antecej» nojfa Cidade de Londres , na de Cantu»

fores y & como [ua morte foy caufada ária , C^ nas mais do Reyno. Dada em
porfens próprios delitos ^ Ú?» na'ò por hon- Londres aos on:^ de Julho de 1536.
ra de Deos , &fua Igreja

,
pots afupe^ annos.

rioridade delia convinha 9 <S^ convém PoreljleyemfeuConfelho.

nefie Rejno aos Reys y &" naÕ ao Bifpo Dada cfía pcrvcría ícntcnça ,

de Jioma^ como elle defendia em prejui' chca dc tantas hercíias, mandou ci«

;^o de nojia Coroa, E vendo como o povo Rcy começar a cxccuçaó aos onze
enganadamente o tinha por Martyr

, dc Agofto cm que fc começou a

affirmando^ que os que morrem por de- roubar a prata , & ouro da fcpultu-

fender a authoridade dajgreja Homa" ra do Santo ^ a riqueza da qual era

na, jam dignos de veneração. Porque tanta, diz O Políinio fc Icvàraó car-

os culpados tenhaõfua pena) Ú^ os igno» regados vintc , & fcis grandes car»

yantes conhefoofeu erro , 6^fe ttrem os ros de bois para O thiíouro dclRey.
abufos introdu:^dos na Republica ^&* E aos dezanove do próprio mcz >

ejiado EcclefiaJUco , cujo governo nos vcfpcra defcu, & noíTo Padre S.

convém. Julgamos , que o dito lho» Bernardo fe executou ofacrilego

mas^ ^rcebifpo que foy de Cantuaria^ mandado delRey , & forão as vciic-

«40 feja de hoje em diant e havido por ravcis relíquias dc Santo Thomàs
Santo , nem chamado Martyr ^ nem queymadas , & as cinzas cfpalha»

delle fefaça commcmuraçaÕ entre os das ao vcnto para não ficar mcmo-
Jujlos , C^fefajeu nome ,& Imagem ria fua , eíládo a gentc que fc achou
rifcados das Igrejas, retabolos , mtfiaes pr cfcntc tão aitonita da maldade,
livros dere:^ar, Kalendariost Qt* ia» & atrevimento delRey , quc não
dainhas ; Ú^ havido por incorrido em faUàraõ muytos,quc featrcvclTtm
crimes de lefa Magejtade , de traição^ a fcltar algumas palavras em dctef-

de perjttro , 6^ rebeíitaÕ : &> ccmo tal lação de tal obra , & favor do San -

mandamos^ quefejaÕfeus ofjos defler» to,6i moílrar confenridas lagri-

rados ^ & queymados publicamente mas a dor que lhe ficava no animo.
Com pregão dejufiiça , para que na pedindo ao Santo , que vingaíTc

pena dos mortos aprendão os vivos a íua injuria, ôctornaíTc pela honra
reconhecer noffas ieys,& não contraria da Igreja, que tambcm defendera .•

ar a nofa authoridade. E a prata , ouro, mascllc que gozava no Ceoo prc»s

pedras preciofas ,^ outros does que pef* mio da primey ra batal ha , & fe ale*

foas fimpies oferecerão a fuafepultura^ grava de ver pelejar fcus oíTos ncíla

crendoque fof^e^ Santo ^ comocoufas pro» ícgunda,deyxando vencido a Hen-
priasfuas as havemos por confifcadas riquc Segundo morrendo , & ao
para noffa Coroa^conforme as ícjys def* oytavQ depois de morto , dcfirio a

te Reyno» E defendemos com pena de íatlsfaçaô para outro lugar mais
morte,^ perdtmento de bens, quedcf» oportuno, dcyxando por occultos
te dtaemdtante nenhu de nojfos vaf» juizos dc Dcos de moílrar entâo
fallosje atreva ao chamar Santo , nem as maravilhas que cbrava cada dia,

a restar devofão , ou tra;^er reliLjuias, & acodír por íua honra com algum
Ú^ ImagensJuas, oufavorecer dft\ íla^ portento, quc aíIon^braíTc o tyran-

no.
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no^ & feu Rcyno. Porque cilas ma - &> numere dos Santos fenera a Jgrefd

ravilhas coftuma Dcos de as mof* de tempcimmemorial iCSP^a SantoXho-»

trar por out ras pcíToas a que fuás mas ^rcebiffo de Cantuària ,
ò* Mar»

maldades não tem cerrado o cami* tjyr de ChriJ}o oufou manditr atar < f>£irci

nho de íua falvaçáo como Henri- mayor afronta da Jleii^uo Cathoika^

que,& fua protevia a cerravão a íi ^íOndenalo como contHma;^em jui'

mefmo. Quando cl Kcy de França, ;^o^ &* depois de[enterrar [eus offosi que

& outros Príncipes Cathoikos na Cidade de Cantuaria feguardaz/ão

ouvirão cfta impia crueldade , & a em humaarca de ouro com toda vene^^

lacrilega prelumpção com que He • rafio
^
porcaufa dos milagres que Deos

rique fe metia, não fó na jurildição Omnipotente obra va cada aia por[em si •r^i

da Igreja militante , mas também merecimmtes jCP" depoisdeoterdecU'»

ra triunfante, o ícntiraô comope- radoportratdoriOs[ezqueymar^Ú^ef'

dia o caio,& fc aparràraó muytos paLhar fuás cin:^as^o fento exceden* "

dfllcs de fua communicaçâo , & domfio á crueldade de todas as naf^es ^']

amizade, & não íómente oS Catho* barbaras
,
pois nem durando a furta da. m

IlCOS, mas amda os Lutheranos, & guerrat heAtàto aos vencedores fa^er f,jf

proteíiantcs de Alemanha , mof- crueldades nos torpos [cm vida.

tráraô hum certo eípantodeíb no- Outras coufas muy tas contem
vidade,comqueosEmbayxadores cila fiuUa antes , & depois delia

dolnglez íe tornarão corridos,

&

claufula,qucdeyxcy de porneíle ^

envergonhados para Inglaterta : lugar, por fcriíiofó o que convém
mas o lugar onde efte defatinofe ao fim dahiíloria , &onde fefaz Z
ícntio como requeria a gravcza, Ôc menção de feu fegundo martyrioj

importância do cafo , foy a Cúria que por muytas , & varias revela»

Romana,onde o Santo Padre Pau* çoens fey tas a peffoas devotas dcf-

lo Tcrccyro fez novas demoíira* te Santo, fe íoubc , que não menos
çoens de dor , mandando veftir os alegria tinha no Geo por cila pcrfe»

Cardeaesdcroxo,queheacorque guiçao de Henrique oytavo , do
trazem por demoftração de irifte. que tivera pela do íegundo , & tsn*

za ,& ufando de feu poder Apofto- to agradeceria a Icus devotos feíle*

lico fulminou hum decreto, pelo jarem-lhe hum dia como outro E
qual excomungou novamente a el- bsm fentioo tyranno antes de par-

Rey Henrique, & privou do direy. tir da vida , os males que depois

todoReyno,abíolvendo íeusvaf- delia Iheefperavaó por efta culpa,

fallos do juramenro que lhe tinhaô Quando na agonia da morte entre

feyto, & entre outras coufas que outras anguíhas , que ocercavaõ,

allega na Bulia , íaóhumas delias era huma delias a fentença que dera

as feguintes , tiradas fielmente do contra Santo Thomàs , & quaíi por

latim. entre os dentes , que jà felhcnáo

Efperando nos por efpaço de três entendia a VOZ , repetio algumas

ánnos a emenda ^C^corrcyçaÕ^ que nao Vezcs cilas palavraS. O Thomás
^imosymas ir[ecada dia mésconfirm Thomàs quaó bem te vincas ; &
mando o dito Henrique emjuabrute:^^ ainda que alguns criaô fer por

& temeridade^ é* Caindo em novas Thomás Moro ,
quc havia pouco

maldades^ como aquelle^quenao con- martyrizàra , todavia fe entende

tente com a crut l morte de mujtos Vre* quc cra pclo dc Cantuana.

lados i/izos » não teve temornem ver»

gonha de exercitar jua crueldade con»

traos mortos^ que juntos no catalogo
y

Yyy iij CA-
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*^\^<7.
• & outro punha humas laminas de

'^yi^- ' ferroadas quacs fez herdcyros fciis

CAPITULO XX. filhos Edmundo , & Roberto ao

tempo de fua morte, jejuava fe-

Do nacimento de Santo Edmundo

t

gundas , & quartas fcyras , & às

Ò das grandes mojiras defanti' fcíias a píO;,& agua : gafíava muy-
dade i que deu no principio de feus ta parte das noytes cm oração, Ôc

ãnnos com a relação deJeusefiu* quando tangiaó às matinas cm hum
doSi é- doutorado. Moítcyro de Religiofos, que havia

cm Albedonia,fc levantava, 6t hia

Sur. t.6. TWT A Villadc Albadcnia jquc a íli ftir a.cllas, fem tornar a caíajfe

ioaium°' X^ hcnoReyno de Inglaterra, naõacabada aMilTa dodia Nunca
Roma- houve hum homem de geração no- cm fua boccafe ouvio palavra ocio-
nú,Co. bihflima;, por nome Eduardocafa- fa,ncmquc provocâfleanfo,mas

Snijad do ccmMabillia, Dona por gera- cm tudo era hum raro exemplo de
Martyro- çaô,6i fcrmoíura cclebtc cotrc as fani idade , & modeítia. E como

vfweTuV-
àaquellc tempo em fua pátria , & Edmundo nacia de princípios ta5

dê fana, muyto mais por virtude,& pureza fanros, & tinha tal meftra de feus

^^•j da alma. Viviaó eftcsdous caiados coftumes^naõ teve o mundo lugar

ordinis cm gtandc conformidade , regu- para imprimir ncllc fuás coufas.

Ciftcrc. [ando fuás obras pelo temor de Tcmava-oamãynocolofendoain^

9". Au- Dcos& repartindo comos pobres da pequeno , & adcvinhando-lhe o
thor cjus as riquezas tcmpcraeg que tinhaõ

,

coração o que adiante veyo a fc r , o
*''^'j de tal mãneyra que pareciaô mais iníinavaafallar,naõcoufasdegra-

difpcnfcyros, que ícnhores de feus Ças , &: vaidades , mas os manda*
bens, Ouvcraó entre fi três filhos, mentos de Dcos, para que a pri*

o primogénito dos quaes ( fcgundo meyr^ coufa que fallaíTe foíTem lou.

alguns) foy Edmundo , a quem íe vorcs de fcu Criador , & depois

pozefte nome que fignifica pureza, que o vio cem ufo dcrazaò o míi-

cm final da que havia de ter no dif

.

nava a orsr,& iníiruindc-o em que

curfo de fua vida. O íegundo fe jejuaííe as fcflas fcyras apaõ, &
chamou Roberto, que também fcy agua com grande rigor , como ella

homem de vida inculpável^ a quem própria tazia , cm todos os quaes

imitou o tcrceyro, por naô de gene* exercícios lhe fazia companhia

rar dos outros feus irmãos. Ven- fcu irmaó Roberto, a quem a mãy
do-fc Eduardo com herdcyros de dava alguns brincos, como cm pre-

fuás riquezas , de confcntimento mio dobem que fe cxercitavaô na

de Mabillia fez voto de contmcn. virtude , & de tal modo a feguíaó,

cia^& Ic recolheo cm hum Conven- & a aroavaô, que jà naquclla tenra

to de Monges, onde acabou feus idadcrcprcfcntavaõ huma pcrfey.

dias cm grande pureza de concien- çaó, & leveridade digna de mayo*

cia; & a ncbre matrona dado que rcs anncs. Tanto que foy tempo
paracriaçaõ de feus filhos ficaflelno de ctludarcnv , es mandou Santa

mundo, de talmodovivia,fe po. Mabillia àVnivcrOdadc de Paris,

dia igualar feu encerramento , & & antes de fe partirem , lhe deu cn-

penitencia com o mais folitario trt- outras couías a cada hum íeu

Monge do deíerto : porque doma

.

cilicio tecidos por íuas mãos , cn»

va íeu corpo com hum cilicio muy comcndaiido-lhcs^qucuíaírem da-

afpero , cm cima do qual trazia hu queilas armas coníra os golpes das

pcyto de armas , & nomcyodchú^ tentações do inimigo. Q^iancolbc

i^^X^ mandava
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mandava vcílido. novos > renovava conhecer , pois nas cfcolas , & (.tt)

lambem Cs cilícios, querendo ter todas as mais partes teacon^pa-,

fcmpre os hlhos providos de ar- nho, & ando fcmpre contigo, &ÍCj
mis cfpintuaes, porque a mocida* duvidas deita verdade j põem os,

de os naô dcítrahiflc: de tudo Tc olhos em minha tefta^Ôc verás a
aprove) tavaõ os fantos irmãos^ que nclla trago cícrito f levantou
cm particular Edmundo, que por Edmundo a yiíta ,& vio na teíla do
naõ derramar fcus ícr.tidos fugia menino humâslet.râs dccprçelef*
todo género de convcrfaçócs , & te, que diziaõrjçfus Nazareno, &f
tratos de mancebos de íua idade

,

como asleol})ç diífe o menino^ que;,

occupando-íe todo cm Deos , ôn na aquelle era íey^omc, & que o tivcf'^

Ji.,aò de fcus livros , cm que era fc femprc guardado cm feu cora*

muy continOp & trabalhando por çaó, fequeri^ tçríeguro opreniíQ
naô degenerar em obras, nem pal.^. de fcus pçnijamentos.pito ilto deffí

vras (laquclíes que o gcràraó > to* apparecco, dpy^çando oSanto mu/í
dos os Domingos j, & dias fantos oojJÍçlado , á firme no prcppfjtq

rezava o Pfalterio de David com de íeryir^ ^jamar ao Senhor que o
grande attcnçaô, a fora outras pra« animava com taò foberanos favo»

ticulares devoções que nunca dey* rçs ; Sca^^m^^çrcfcenrava cada dia

xava , nas quacs repartia as horas njÇiyQSJejups,.Sí penitencias âspaf^

dcmaneyra , que nunca oachavaò &das , & r?avo recolhimento ao
ociofo : huma tarde o Icvàraõ cer- qgc Úvera ^iaqnelle tempo ^ Úo,
tos Eftudantes amigos fcus ahua recendo em letras,& virtude fobre
horta , onde depois de praticas li- p que pormettiíi Tua idade > & pou.
citas , Òchoncítas , fe começarão a qa^,fprça^. vendando o Santo occu.

cntremeteroutras,que onaõ craõ paipneiiescxercicios, lhe chega?
tanto; fofrec-íc o Santo hum pe« raó cartas de fanta Mabillia íua

queno efpaço por fe naó mofírar çiãyjj^mquçflhe dava conta de hu-
íing'! lar ,& depois fingindo querer ma perigofa enfermidade com que
dar hum paíTcyo pela horca,fe apâr>. -ficava ;,& lhe pedia que íe foíTe vcç
tou dçllcs levantando íeu penfa- com cUa antes de o Senhora a Uvar
mento ao Cco, & meditando na* para fípor<]ue além do goílo, que
quillo cm que o efpirito achava como máy tí;ria de o ver , haviajHC-f

vcrdadeyra quietação, ôcrepoufo, gocips importantes, qucnaçcO
6c como Dcos naô deyxa obra fcy. cuíavaó íua vinda. Poz-íc Santo
ta em íeu fert iço falta de galardão, Edmundo a ca a) inho com hum íò

& premio muy aventejado,quizfa- criado, que o a cmpanhava, ^^cq-

lis fazer cita com fe moílrar viíivcl mo huma tarde foííem caminhando
àquellcqueobufcava fócomavõ- pelo meyo de hum campo longe de
tadc, porque indo paíTcando pela .povoado , viraô grande copia de
horra, vio diante de lihummcni- aves negras a modo de corvos
nodefcrmoíuracfiranha, qucche* quearrebatàvaóhum corpohuma-
gando-fc a clie^ o faudou , pregun» no fcyo ,& de cor negra, & trltícj

tando-lhe brandamente fe o conhc- .&olevavaôcom grande tropel, &
cia,admirado o Santo, affim da per- ruido^ôt em poucas horas deíappa»

feyçaó do menina', como do modo . recéraó de fua viíia , íi andoonjq-
defuapraticaj&algum tanto altc- çp, que acompanhava o Santo ite-

rada, lhe refpondeo , que fcm du- monzadiflimo, & chcvodc horror, -

Vida o naô conhecia. Naó hc poflíi- naô fabcndo a que attribuir taò ef-

vcl (tornou cllc) dcyxarcis deme paniofa vifaó , até que Edmundo
ihc
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IhcdííTcque ashaves craó demo- ícmclhorar na forte , determinou
nios, &oncgroquelevavaó crao accytar por mây,&: guia, a Virgem
cfpirito de huma peíToa,qae falece- Maria Senhora noÍTa , diante da

ra perto dalli , & hia taô disforme Imagem da qual (por coníclho de

pela fealdade de fuás culpas, que hum Sacerdote fcuConfe{íbr)f£z

tiràraã a belleza » & fcmelhança voto de virgindade perpetua , &c

que o Senhor imprimira naquclla para memoria , & final dcíia pro»

alma. Checando depois difto a hú mcíTa, mandou fazer hum annel,Ôí

porto de França > & paífando com gravar nclle citas letras da fauda

tempo prol pêro a Inglacerra,achou ça6 Angclica ; Ave gratia plena : o
íua mãy muy debilitada da enfer. qual trouxe nodifcurío defuavi.

niídadc,&quaíi em termos dcef- da, & depois de morto lho acha*

pirar , mas o contentamento de o raõ no dedo. Tendo jà concluídos

ver, lhe tornou a dar muytoalen- osofficios , & legados da mãy, fc

to, & tendo-o abraçado comfigo tornou Santo Edmundo para os ir.

muy to tempo , lhe lançava a bcn- mãos, que eítavaô em Paris , onde
çaò huma , & muytas-vezes , naõ cada dia florecia cm letras , & fan.

no podendo apartar de íi : pedia- tidade com taó conhecida venta*

lhe o Santo, que benzeflfetambém gem>que o demónio invejofo de
os outros dous irmãoá que efta- tanto augmento , procurou bufcar

vaô aufentes , para que o Senhor meyos para o atalhar ,& como nas

osfavoreceíTe emtudc^, & fizcíf^, màs mulheres tem achado armas
quats elle queria que toíTcm : ao de prova, uíou delias nefte corriba-

que iherefpondeo Santa Mâbillia, te, excitando huma moça de bom
que nclle ficavaõrcus irmãos alcan« parecer, filha do homem cm cuja

çando íua bcnçaõ » & a de Dèos^ cafaoSanto vivia , a que o amaíTe

como quem lábia o que Dcos tinha com intentos lalcivos, & Ihodèlíc

determinado de fazer em Edmun a entender primcy ro com palavras

do , & a honra. & gloria , qUe de equivocas , & duvidofas ; & com
íua grandeza havia de redundar movimentos da vifta , & depois

cm todos os ícus , ík aílím lhe con. com finaes taô claros , que o Santo
tou como emvifaõ lhe fora mof» feviocm grande tribulação, por-

trado com huma coroa de efpinhos que nem podia evitar fua cõmuni*

na cabeça , a qual lançava de fi hús caçaõ , nem havia meyo para miti-

rayos de refplandor taô grandes, gar a foiça da tentação com que o
que penctravaô oCco, & alumia- perfeguia. Andou a moçit alguns

vaô a terra. Tratou alèmdiftoal- mezes com cflc impulfo diabólico,

gumas coufas deconícíencia com & Santo Edmundo rcpayrando-fc

clle, & vendo chegar-fe a hora de com brandas palavras, &. afeando-

fcu tranzito,reccbco todos os Sa- lhe aquelle mao propofico , & vcn

cramentos da Igreja ,& com fingu- do que nada dilio bailava , lhe oc-

lares moftras de Fé , & cíperança correo hum remédio maravilhoío,

cm Deos, acabou o curfo de feus & digno de fe uíar para medicina

dias, indo gozar do premio rnere» de fcmelhantes enfermidades, que

eido no dílcurío da vida , naó ícm foy dizer à moça , qu a certa hora

muyto fentimento do filho , que foííctercom clie a hua camerafc^

íc achava fó,&triftc pela falta dos creta de feueftudo, onde elle cof-

conlclhos,& (antas admoeítaçôcs tumava cíiar cm oraçaò; & indo

com q cilao animava a leguir oca» cila com pcníamcmos bem dífc*

minho da pçrteyçaó^mas qucrcdp- rentes de quem a cftava aguardan-

do.
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do^ O Santo a rcccbeo com bom o importunar mais : Vcndc-fc o Sa*

rcíío, & fechando a porta do a po' to metido cm tanto perigo , &te.
ícnto ihc diííe , que Ic dcfpcdiíTe, mcndo perder cm algum o que fal-

fez a meça tudo quantoo Sinto lhe Vára nos dous paffados^ajuntou aò

mandava 5 &vcndo-a clle cm trajo cillicio ordinário que trazia> outro

accommcdaJo para o que queria, feyto a modo de rede com muvta
tomou huns molhos de varas deU copia de nós , com que liftimaVâ

gadas , que tinha )untas para eftc cruelmente feu corpo , & para que
fim,õç a começou de agazalhar com fizeíTc mayor cífcyto , cingia febre

Cilas de modo
,
que chca de ver- cllc huma corda fcyta decabcllos

gõcs, & fendas, ík com a carne dccavallo^ que o apertava defdea

magoada a defpcdio livre da tenta- cinta atè dcbayxo dos braços com
çaò, & tomando os vclbdos fe foy tanta força

> que lhe naõdavâ lugar

com tanta preíTa, como fc fugira da para ic dobrar à fua vontade , & fc

própria morte, & dahi cm diante acontecia abayxarfemuyto, tinha

íe apartava, naó íò delhefallar, ncceílidadc dclhe dar outro a máo
mas de o ver , temendo de ouvir para fe cndcrey tar ; toma valhe efte

nomear feu nome. Depois deíla cillicio o corpo tcdo, porque linha

tentação , cujo remédio diz Santo gibaò, ôc calções fcytos delle , &
Antonino, que he mais para admi- porqueopcfcoço,& mãos andavaõ

rar, que para imitar, lhe armou o de dia àvifta da gente , &naôpo.
demónio outra do mefmo toque

,

diaõ trazer cilUcio , de noyte lho

ainda que menos perigofa , por naô punha para que naó fie aíTc nada cm
fer tanto das portas adentro como ícu corpo, lem padecer trabálho>

a paliada ; & foy , que nua mulher pareccndo-lhc pequeno caftigoeí-

de nobre geração, ôc dotada de fer- te , acrcfcentava na Quareíma , 6c

mofura , & r quezas íclhcaffeyço- Advcntoacotadearmas, que San-

ou cntranhavelmenre , & chegava ta Mabillia íua mãy coftumava tra.

cila demência a tanto , que naõ ícn- zer vivendo,ainda que Pedro Ana •

tia quietação a hora que o naó Via, talibus diz fer el^a cota feyta de

bufcou invenção para o tratar, 6c chumbo para com feupcfo, & fri-

fclhedarporamiga^mandando-lhe aldide laltimarmais feu corpo / 6c

alguns brincos , & peças de valía^ reprimir os cftimulos da carne > &
& vcndo-os Santo Edmundo ,.lhe com eílas armas era o Santo Mar.

mandou perguntar c fim para que tyrfemefpada dctyrannos, &al.

lhos mandava j&fecra feu marido cançava triunfo de fua própria fcn.

cm confcntimento de lhos ella mã - fualidade. Naõ lhe dimmuiaô cíks

dar , & como lhe foíTc refpondido trabalhos a continuação do eltudo,

que naó , o Santo lhos tornou , di- nem o provcyto grande que ncllc

zcndo,quenaóaccytavam:rccsde fazia porque em tomando grão de

tanto ícgredo; mas como naó baí- Mcftre cm artes , levou logo huma

taíTcm tiles deíenganos para apar* cadeyra de Filofofia com lummO
tar a mulher de leu mao penfamcn- aplaufo da Univeríidade,& a come.

to,& o tornaíTe a molel^ar com rc» çou de ler com geral íatisfoçaó doS

cados importunos, a mãdouamca. ouvintes» Tinha por coftume an"

çar, que íenaódcíiftia dctaó mao. tcsdeir áscfcofas ouvir primcyrO

iiuento/aria queyxume delia a feu Miíía inrcyra , à qual por feu rcí«

mando,& lhe contaria a pouca leal* peytoafliftiaôcrdinariimcremuy.

dadequc lhe guardava >& com ifto tos de icus difcipulos , cm particu.

fcíKctco pordcntro, ôcdcyxoudc laraqucllcs, qucfctinhaô por feus

amigos>
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amigos ,& privados, hu dos quacs muy conhecido em Pariz , 6? tido

cahio neftcmcyo tempo cm certa em grande reputação; & vindo fua

enfermidade ^raviflíma > de que fama à noticia do Bifpo de Eureus,

por fer muy pobre ,& naõ terquem lhe quizera dar alguma tença para

ocuraíTc , morrera fem nenhuma ajuda dosgaítos de íeucftudo, a

duvida , fc Santo Edmundo o naó qual elle naô quiz accytar di zcndo,

levara para íua cafa, 6c o curara por que fe devia aquella eímola em ou*

fuás próprias mãos , íervindc-o tra parte de mayor ncccflidade,&

com tanta humildade, Ôcdiligen- que a elle lhe baíiava oquctinha.

cia como fe fora efcravo fcu. Outro Succedeo haver em Pariz hús rcm •

deíeus difcipulos tinha húa gran. posde muyta fome,& vendo o Sã«

de chaga em hum braço corrupta, to a neceílidade que os pobres pa

.

& fiftulada , & moftrando-lha com deciaó ,naô lhe fofrcndo o anin)0

muy ta dor, o Santo íe compadeceo caritativo velos morrer à mingua,

dcllc , & fazcndc-lhe o final da vendeo alguns livros que tinha ,

Cruz no lugar enfermo lhe diíTe

;

que por naô haver entaóimpreíTaõ,

íare-te o Senhor Deos , & no pro

.

& íe efcreverem todos à mão , craô

prio momento ficou a chaga cerra- de preço exceíHvo , & repartio o
da, 6c o mancebo faó , & admirado dinhcyro todo entre gente neceífi

.

da brevidade com que Deos com» rada, naó fem mormurâçaõ de feus

prira a palavra de feu íervo. Tcn- amigos , que lhe tacharão vender

do Santo Edmundo continuado a aquillo de que tinha tanta ncceíli-

liçaô de Filofofia por cípaçode féis dade : aos quaes elle rcfpondia, que

annos » lhe apparcceo huma noyte mayor neceífidade era a dos po.

íua mSy Santa Mabilia , ^ toman* bres, pois era para íuíientar a vida,

dolhe a mão direyta , lhe fez nella que a de feus livros , pois os po-

rres círculos emnome das três Pcf- dia achar a qualquer hora que ti-

foas daSantiifima Trindadc,man* veíTe dinheyro para os comprar,

dando-lhe,quedeyxandoas fcien. acrefcentando a iíto , queoverda»
cias humanas , feempregaíTe todo deyro Chrjílaò convinha para fec

neíla Divina Sabedoria.como cou* imitador da doutrina de Chriílo,

facro que o cfpinto achava quieta- privaríe naõ fó do fuperfluo , mas
çaõ , & modo para íubir a mais alto ainda do muyto neceífario* Tan •

graodeprefeyçaó:compriooSan- to floreceo no cftudo da fagrada

to efte preceyto, & afíim de Mefírc Theologia , que veyo a tomar nella

cm huma fciencia , fc fez difcipulo grào de Doutor , & a fer Lente pu-

na outra , todo o tempo , quefoy blico na Univeríidadc de Pariz,

ouvinte cm Theologia , fe levanta- com tanto nome , & fama , como
va a ouvir Matinas na Igreja de S. antes o fora cm Filofofia : & havia

Medrado de Pariz, & acabadas hum grande provcy to nos difcipu

cilas fe punha de joelhos em ora * los , porque naô fó aprendiaõ com
çaõ diante do Altar de noífa Se- o Meftreíciencia,mas virtude jun*

nhora,onde gaíiava todo o tempo lamente com cila ; & com tanta de-

que reinava até as horas de liçaõ, voçaõ , fi( fervor deeípirito lia as

onde com a luz do eípirito pene- matérias theologaes, que muy tas

travaofegredo,&intelligenciadas vezes fe naõ podiaó os ouvintes

matérias theologais profundiífima- conter das lagrimas , & eraô força-

mente. Port-ílas obras, & outras dos a cerrar as poíhllas fem pode-
femclhantes, & pela grandeza de remir por diante. Huma noyte íc

fua fabcdoria era Santo Edmundo lançou o Sanio na cama , depois de

ter
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ter gaílado muyta parte delia cm va endurecido em peccados cnor
oraçaó , encomendando ndia as mes, fcmíe querer confeiTar, nem
pcíT as de fua obrigação,& o fruto chegar ao Divino Sacramento da
de fua doutrina, & vio que do lu- Eucanftja , & ouvmcio hum Ser-

me que acendia em fua caía , fahi • maô de Santo Edmundo, ficou taó

raõ fcte tochas acefas , que hiaó mudado, &chcyo de temor do jui»

daijdo maraviihoforeíplandor por zodc Dcos,que IjgofeconfeíioUi

onde quer que paíTav^ó : acordou & tomou os mais bacramentos dã
o Santo fcm poder advertir o que Santa Madre Igreja > fatisfazcndo

feria, atè que no dia feguintc fc dividas que tinha > & reílituindo

vieraô defpedir delle fetc de fcus íâzendas ufurpadas de tal modo i

diícipulos , que hiaõ tomar o ha» que naò parecia o que antes era,

bito em hum Convento da Ordem Tinha ordmariamcnte ao tcmpo
Cluniaccnfe, dcyjcando no mundo que pregava hQa Cruz na maõ , &
grandes riquezas , & alguns dciles fazendolhe varias cxclamaçoens

,

rendas , ôt dignidades Ecclefialii- hora com copia grande de lagri-

cas. Eftando hum dia na cadeyra mas, horacom muílrasdeconten.

para começar a matéria da Santiíii- tamenco , movia o povo aos eífey »

iTia Trindade , Ôc aguardando que tos que queria, porque as lagrimas

acabaíTem de entrar os ouvintes > naciaô de ver o pouco pr veyto

foy arrebatado em efpirito , & vio que os homens tiravaô da Cruz de

defcer húa pomba do Ceo, que tra- Chriíto , & O gofío pelo bens , &
zia no bico o Divino Sacramento mifericordias , que nos vinhaõ pof

da tucariftia , & deyxandolho a mcyo delia.

ícu parecer na boccâ,tornou a voar
.

para o alto,dcpois tornando cm feu

accrdo,vcndoa Aulachea de ou- CAPITULO XXI*
vintes , começou a ler aquella fo-

bcrana matéria , por cílylo taô \c» Como ú famõfo Doutor Santo Ed-
va fitado, que parecia exceder à ca. mundo fe ordenou Sacndote , f>
pacidade dos entendimentos hu- depotsfoy Arcebijpo de Cantua»

manos, Ôínaóíóefia vez> mas em ria »
ò" como tomou o habno de

todoo tempo de íua vida > quando Cijier J é-fdeceo em Pontiniaco,

acctecia tratar nefie Divino Myf-
tcrio j o fazia com húa facilidade, ,"^7" Endo demónio a cruel

& clareza de entendimento taó ef« \r guerra, que Santo Ejmun-
tranha, que admirava todos aqucU do lhe fazia, ôcquaó pouco o po«
ks, queoouviaô por mais doutos dera danar pelos meyos qUe buf-

que toílem. Começou Santo Ed. cara , determinou dè o cõmetteí
ruundo por coníclho de algumas de rofto a roílo , & vendcrlheavi»
pcíícas doutas , & amigas do bem toria cara , pois fc Via jà vencido

,

das almas, de prèí];3r ao povo com apparccialhe no mais quieto da
cftranha fatisfaçaó dos ouvintes

,

noyte , & laftimaVa-o , naõ fó com
porque alem de fer grande letrado, vifoCnS temcrofas , mas também
linha graça particular de Deos pa- com pancadas j & açoutes cruel f*

ra mover os ânimos obíiinados à fimos,dequcalgQâ'N ve^es acontc*

dcvoçaó , & os trazer ao conheci- cia ficar meyo mt)rto , outras vezes
mento das culpas>o que fe Vio bem andavaó ambos abraços , & ficavâ

aoolhodoCondcdeSatisbcria,o oSantovitorioíocom o favor Di*

qual havia muytos annos que ciía. vino , & como húa noytc efti vcrfe

O inimigo
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O inimigo mal contente do pouco

,

que caufava admiração aos que o
que Santo Edmundo eílimava ícus conheciaô, como hum corpo dcbi*

feros,& as ameaças que lhe fazia, litadocom abíiincncias podiafo»

arremetco a cUe fcyto cm figura de frcr laó dura vida:Fczava as Horas
hum dragaô fcrociflimo moftran* Canónicas fempre de joelhos, 6c

do quercllo tragar , mas o Santo com grande aitcnçaõ , & além das

invocando o nome deJcíu Chriíto, que tinha obrigação de rezar como
lhe fez perder a virtude, & lhe Sacerdote, rezava mais as de noíTa

mandou pelo próprio , que lhe di* Senhora , Efpirito Santo,& dcfunt

ccíTe qaai era a coufacom que ma* tos : íeu dormir era muy pouco ,

yor dano lhe podia fazer. Ncnhua porque fcmprc gaftava hum pcda-

ha de mayor força, nem de que ço grande da noytc em eftudar, &
mayor mal nos venha a todos (lhe depois para repouíar , fc lançava

reípondco o demónio ) que dcíTc cm humas taboas, & a horas ác ma.

nome que agora nomeaftc , a virtu» tinas, fe tornava a levantar,l< com»
dedo qual me quebrou as forças, pria íuas obrigações, &devtçóes
& tirou a liberdade para te poder ordinárias» O veOido que trazia

oífender , & dahi em diante cm to- era hontílifiimo na cor , & fcyçaô,

dasastentaçoensquelhc íobrevi- & no toque delle, nem era taó rico,

nhaô , fempre o Santo ufava deíle que efcandalizaííe, nem taõ pobre,

falutifero remédio. Jejuava as fef- que por clle o derprczaíTcm. Tinha
tasfeyrasapaõ,& agua.&algõas humlóbcncficíoíiiripks,&porter

vezes as paíTava ícm comer coufa renda baftante para feus gaíios ,

al^úa , & o mais tempo era taõ naõ queria aceytar outro algum ,

abftinentc,queo<ícabeUoslhcca« mas vendo que comia cfta renda

hiaõ da cabeça por falta do humor fem trabalho , por naô fer obrigado

radical ,& trazia os beyços aíTados à reiidencia , renunciou o benefi*

como de fogo , naô íem muy to te- cio,& aceytou a dignidade de The-
mor dos Médicos , que pcrdeíTe o fourcyro na Sé de Satisbcria

, que
juizocom falta de alento,& desfa» o Biípo lhe mandou cífcrcccr gra-

Iccimcnto do cérebro ;orava fem« ciofamente, a qual fc podia chamar

prccom os joelhos nus em terra

,

antes dos pobres, que íua, porque

cm hum dos quaes tinha hum calo a mayor parte da renda repartia

duridimo , como de camelo , & do cm cfmolas , & fe naó era para efte

outro derramava muytas vezes fim , nunca tomava dinheyro nas

íangue em abundância. Ghegou a mãos. Maó confentia cm fua caía

fama de fua fanta vida, & doutrina criados dcshoncítos, nem mal en«

ao Simmo Portifíce Romano, o íinados,mas antes em todos quc-

qual lhe mandou que tomaíTe or- riaver modcfíia , & bomeníino,&
dcns, & que pré^aífe cm todo o lanto mais os cítimava, quanto

Rcyno de França a Cruzada para mais os via amigos da virtude, &
irema Jerufalem noqualcfficio o bem exemplo. Tinha cm muyra
Santo fez grande fruto nas almas, veneração o fagrado Texto da Bi-

& moveo muyta gente a tomar a blia,& nunca a tomava nas mács
Cruz , & fazer cíle foccorro com fem a beyjar , & ter a cabeça dcfcu»

fervor grandiflímo. Quando oSã- berta. Eradcvotiflimoda Cruzde
to íevio ordenado Sacerdote, co- JeíuChrifio,& nunca palTavapor

mo fe a viiia paíTada íora chca de cila , íem lhe fazer grande venera-

imperfcyçôes , começou a dobrar çaô, & quando pregava para que a

rigores , & penitencias de mcdp, tomaffcm aquelles,que haviaó de

paíTar
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paíTar lilframar, dizia grandes ma. gente reco/ficr com temor do tor»

ravilhas dos my ftcrios encerrados vaõ fc Santo Edmundo a naô detí "

nella. Ncfta pregação lhe aconte^ vera,dizendolhc que naóreccaíTe

cèraôalgGascouíasmaraviihoras, o ímpeto da lempeftade, porque
como foy cm Lcmcílre^povo de lhe naô empeceria em coufa algiia,

França,no qual qucredo hum man- & fazendo o íinal da Cruz contra

cebo tomar a Cruz, o deteve cerca as nuvens, diíTc : liu te mando ef-

mulherdevida pouco honcfta com pintomaiignojquenaófdÇisdano
que tmha amores illiciros,&eften com eíTa tormenta que caufafte>

dcndo amaõ para pegar nelie,& o nem impidas eíte povo parj dey*
deter, que naô chegaíTe ao lugar xar de ouvir a palavra de Deos»
onde Santo Edmundo eílava, re- Ditas eftas palavras, começou a

partindo as Cruzes , fe lhe fccou o chover a hua, & outra parte , ícm
braço , & ficou fcm ter neJle movi- tocar a nenhum dos ouVintes,nem
mento, nem final de vida,&conhe« haver quem fe inquietaíTe por te-

cendo fcu erro , fcveyocomlagri- mor da tempeftade. Eftava nefta

mas ao Santo , promettendo de conjunção vago o Arcebifpado de
emendar a vida , & naó fer impe- Cantuaria, & ajuntando-fe os elcy

*

dimcnto ao mancebo para paííar à tores para* darem Paíior àquella

Terra Santa , & com ifto lhe fez o Igreja , clegérsó por commum pa«

Santo o final da Cruz no braço , & rccer a Santo Edmundo , & porque
arcílituhio a feu primeyrocftado, temerão que naó aceytaílc a eley-

ainda que Pedro Anatalibus diz çaõ,lhcefcrcveo oBifpo deSatis-

fer cfta mulher cafada com o man- beria , que naô refiftiíTe ao Efpirito

cebo, & naõ amiga fua em ruim Santo ,que o chamava ao governo

forma , accrcfcentaiido, que por al« de fua Igreja , fe naô queria tomar
cançar faudc tomou a Cruz junta- fobre fi próprio os danos que lhe

menta com o marido , & fez voto podiaõ vir fedo cleyto para aquel-

de o acompanhar na viagem da Ia dignidade outro de menos partes

Terra Santa. Na Villa de Abílra. que elle , & ao fim de tudo o conf-

vo, outro homem quiz aceytar o trangeocom preceyto deobedien»

finaldefoldado deChriflo,fc lho cia. Affligio-fe oSantomuytocõ
naô impedira hua Dama com quem cfta elcyçaõ ,& replicou por vezes

andava de amores, & oconftran. aella,até queconftrangidodoprc*

geo a fe deyxar ficar na terra , em cey to de fcu Prelado, & da própria

pena do qual perdeo a viíla dos confcicncia houve de confentirna

olhos , & íentindo a caufa , fc foy vocação que Dcos ordenava , &
pedir miíericordia aSãto Edmun* deyxarfe coníagrar em Arccbifpo

do, promettendo emendar a vida, deCantuaria,na quallhc fezopo•

&naõcõtradizerocaminhoàquel- vohumfolcnniflimorecebimento,

le hf mem , £c crando o Santo por prognoíiicando nas fcftas dclle o
cila, ficou livre da cegucyra do cor- grandebem que lhe vinha com taõ

po , & alma. Pregando o Santo a lanto Paílor , o qual pofto neíla

Cruzada por todo o Reyno a acon* dignidade , accrcfcentou com a

tecco eílando-o ouvindo-o grande perfeyçaô delle novas reformações

copia de povo no meyo de hum decoíiumeS,porquca may ^r par-

campo , fobrevir hua tempeílade te das rendas de fcu Arctbiípado

furiofade agua, trovões, & rclam- gâftavaemcafarorfâs>Sí vcííirpo-

pagos raó feros , que parecia virfe bres , & viuvas , punha p^z entre

o mundo abayxo ; quizcra-íc a os dílcordcs^ainJa que foíTeà culta

Zzz de
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dc os compor a troco de dinhcyro

:

dizcndolhc ícus criados , q naô lhe

entre os Bifpos , & mais pefíoas convinha moftraíTctaõ brando , &
conftituidas em dignidades Ecclc* aíFavel com clles^porquc o viriaõ a

fiafticas fez grande reformação em ter cm pouca cftima ^ lhe reípondia

toda Inglaterra : era obedientifli- clle, que em os fofrcr, imitava a

mo aos mandados do Summo Pon- Jefu Cbrifto , q rogara por aquel-

tifice Romano ,& exercitava per fi les, que o crucificarão , eftando em
mefmo os Divinos Officios com fuamãonrarllielogoavida^accref-

tanta devcçaõ , que provocava os centando a ifto que inda que lhe ti >

prefentes a lagrimas , & compun* raíTem os olhos , & lhe arrancaíTcm

çaõ ; ouvia dc confiílaó a todos fcus as entranhas , os naó deyxaria dc

fubditos com tanta humildade, amar, &dc lhe moílrar alegre rof.

como fefora hum Cura rafo, & to. E quando via fcus amigos trif.

tinha neflc particular tanto zelo tes pelos trabalhos, que cada hora

do bem commum, & da pureza das lhe fobrevinhaõ, confolava-os , di*

almas , que fe indo caminho o cha- zendo, que naõ havia mimos mais

maíTe para coníeíTar , fc apeava Io- próprios da mão de Dcos, que tra-

go,& ouvia o penitente com taó balhos, & perreguiçôes , porque

bom rofto ,comofe naõ Viera para affim como a niãy dà huma purga

outra coufa , mais que para aqucllc amargoza, &deíabrida ao filho que
fim. Com todas eftas branduras muytoama,aífim Dcos aos filhos

tinha na execução da juftiça tanta que mais eftima purifica com a me-
igualdadc , & inteyreza , que naõ dicina de adveríidades j & contraf-

quebraria hum ponto da liberdade tes para os levar mais puros diante

EcclefiaíHca, & do que convinha à defeusolhos, quando partem da

íua dignidade a troco de cem mil vida prefentc. Com todas cftas

vidas , & como os Rcys de Ingla- moftras de paciência, & com fofrer

terra , naô kvàraô nunca bem a po- também os trabalhos de íua peífoa,

tencia dos Primazes de Cantuariai fentia na alma os que tocavaõ na M'

porque lhe hiaó àmaó a feusdef- berdadc Ecclcíiaítica ; & vendo
aforos , & à tyrannia com que pre- que elRey fe cntermetia no que
tendiaõ ufurpar a jurifdicçaô mera- naõ devia, fe pez com animo con f.

mente da Igreja , naô obílante (e- tante a contradizer fuás leys, ofFc-

rcm muytos dellcs coroados de reccndo-fe a mil perigos , & con-

martyrio por efta caufa, em parti- traftes anexos a quem encontra

cular Santo Thomàs.cuja vida aca- gottos dcRcy, mas quando ao fim

bàmos de contar , tornarão agora vio, naô haver remédio que baftaf»

dc novo a entender com Santo Ed« fe a tanto como era neceiTario , de-

mundo, cuydando que achaíTem terminou deftcrrar-íe do Reyno,&
nelle menos animo que nos paífa- dar lugar ao impcto t & perfegui-

dos ; folicitavâõ cfta maldade com çaõ, por naó parecer , que eítando

clRey alguns Ecclefiaíiicos fugey- prefcnte approvava có tácito con.

tos a Cantuaria , que o Santo conf» fcntimento as injurt iças delR cy , &
trangia a viver conforme feu eíla* de fcus Orficiais

j
para iflo fc apare-

do,& poíloqueclleosconheceíTe Ihou omaisoccultamente quepO'
a todos , & foubefTc os tratos cm de , & deyxando as coufas do go.

qucandavaôj nunca por cfte ref» verno Ecclefiaftico encomendadas
pcyto tratou mal a nenhum delíes, a homens de nuyra confiança, fe

nem dcyxou de lhe moftrar taõ ale íahio do Rcyno de Inglaterra , fa-

grc loílo como a todos os mais , & zcndo Dcos ncfla occafiaô por clle

ínfi*
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infinitcs milagres , aflim cm curas por fe querer porá caminho, Ôc íai

de enfermos , como em outras hir dccaíaanrcs de eílar bcmíaó*
rnuyras couías, que fc pediaó a O Santo os confolou dizendo, que
DcosporíuainterccíTaôí&anóyje íem fâlta os romaria avííitarem
que fc houve de embarcar, Ihcap» dia de Santo Edmundo Rcy dela*
pareccoogioriofo Santo Thomàs glaterra,&MartyrdeJefuChriuõl
de Cantuaria fcu antcccííor , ani- & naó faltou na palavra, porque no
mandc-o a que pclejaflTc varonil- próprio dia o trouxéraõ morto a

mente pela Igreja fcm faltar ao que Pontiniaco. Chegado cllc ao Prio-
devia, pois atroco das perícgui- rato ,fe lhe aggravou omaldcma.
çóes da terra , lhe tinha Dcos apa- ncyra , que entendeo íer chegada a

relhado grande premio no Cco. hora da morte, para a qual íe pre«

Qujzera-lhe Santo Edmundo bcy- parou com todos os Sacramentos
jar os pés , mas o Santo Martyr o da Igreja , & quando lhe troxeraô
iiaõ confentio dizendo, que naõ o da Eucariítia , levantando as
daria a beijar feu pè àquclloa quê mãos ao Ceo desfeyto em fcrven-

cedo determinava daro rofto, dân- tes lagrimas , começou de dizer,

do-lhc niílo a entender , que paífa- Vôs Senhor fois aquelle em que cu
ria cedo da vida , & lhe hiria fcr cõ- íempre cri , de quem prèguey ,&
panhcyronagloria.PaffandooSan. cuja doutrina infiney / Vos fois

toem França, fe íoy recolher no teftcmunha,que na terra naõ quiz
Moncyro de Pontiniaco, que he mais que a vòs , nem ao prefcntc

da Ordem de Cifter , onde e^ftivc^ quero roais que o que vôs quizcr*

ra também recolhido o Martyr Sã- des, & aíTim vos peço, que em tudo
to Thomàs Cantuarienfe : & ia- façais de mim como tor voíTa von-
bcndo por divina revelação ^ que tade. Acabando de receber efte Di%
alli tinha repoufo de feus traba- viniííimo Sacramento , ficou ta5

lhos, pedio que IheveftiíTem o ha- alegre como fcnaô tivera enfcrmi-i

bito da Ordem , no qual começou dade alguma ,& pedindo o da Ex>
a fazer outra nova vida , feguindo trema-Unçaô , o reccbeo afientan»

o Coro,& mais aólos de Communi- do ,& veftido , fem fe lançar em
dade, cem tanta chaneza,& humil- cama , & depois de húa bre c ora-

dade, como qualquer dosoucroâ ça6, encorando a cabeça febre a

Religiofos, aquém animava com mãojdeuocfpirito a íeu Crcador,

praticascfpiriiiiaes,&feguir afer. cm féis dias do mcz de Novembro,
.ztli voradamcnteo caminho da perfcy- ficando taò quieto ,& ícíícgado,

«^ çaó, & algumas vezes íahia do que muytos cuydàraõ q^e citava

Mcílcyro a pregar pelos lugares vivo, oucllcvado em contempla-

ao redor, onde com fua bençaó fa- çaõ. Foy feii fanto corpo metido
zia muytos milagres , naô fendo cm humas andas, & levado ao Mof*
entre todos o menor^ a convcrfaô teyro de Pontiniaco , onde fe man.

de muytos peccadorcs obftinados dàra fepultar , & chegou dia de Si-

cm culpas antigas , de cuja falva* to Edmundo , como promcttéra

çaõ havia muy pouca cfperança. aosRcligiofos. Houve grande con-

Das continuas abftmeneias , & ríf curfo de povo no Molteyro^ que
gores extraordinarios,vcyo acahir vinha vifitar o Santo , & beyjarlhe

numa enfermidade gravilfima, & ospés,peloquec.icveíctcdia>fcm

para tomar algum alivio, fefoya lhe darem fepulcura,accrcLcntan

humPrioratochamaioSoliaco,& do-fe em todos ellcs hum chcyro

qucyxando-fc os Monges comeUc fuaviífimo, quckmpre lançou de

'U^ ...
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fi , & como cftivcíTc cm guarda do ra , onde íc trasladou o venerável

corpo híí Religioío chamado Frey corpo dous mczcs depois dccftar

Pedro Sacriíiaô da caía , & qui. ícpultadodebayxo da terra tmhú

zcíTc tomar para relíquia hu annel, lugar humido,6c apto para corrup*

que o Santo tinha no dedo,& por- çaô, a qual naó havia ncllc, porque

lhe outro, nunca o pode tirar por taô inteyro, & bello fahioentaô ,

mais força que nifto poz , atè que como fe cftivera vivo , enchendo

chegando-fe junto ao Santo , lhe de fuavidade,& cheyro a Igreja to-

diíTc ao ouvido. Santo Padre,bem da , onde daquclic dia emdiaf tcfe

vejo que pcquey cm vosnaó pedir viaõ irifinitos milagres , na i>cnte

licença para tomar eíia relíquia

,

quede França, Inglaterra, & ou-

roas como a pertcndo para louvor tros Reynos divcrfos vinhaõ vifí-

de Deos jhonravoíTa, & faudedos tar fua fcpuitura.E fendo informa.

Fieis, peçovos , que fem olhardes do o Papa lnnoccncioQuarto,quc

meus deméritos , ma concedais

,

floreceo alguns annos depois da vi-

pondo fó os olhos cm meu bomin. daj& milagres de Santo Edmundo,

tento. Ditas cilas palavras, lhe foi- O canonizou no anno de mil du,

touo Santo oannelcommuytafa» zcntos & quarenta, & feu nome hc

cilidade , & contando ao Abbadc pofto no Catalogo dos Santos ca-

cíh mercê, que Santo Edmundo Ponizados da Ordem de Cifter,

lhe fizera do annel: mandou pôr cf. como aquelle que viveo algu tem-

ta joya entre as outras rcliquias do po ,& falccco no habito da própria.

Moíteyro , pela qual fez o Senhor Religião»

depois grandes maravilhas cm do- .

entes de varias enfermidades, .

Aqucllcs dias, que ofantocorpo CAPITULO XXII.

cftevc no meyo da Igreja lançado

nas andas à vifta do mundo todo. Da vida , éf fantas obras de Faflre^

fez o Senhor por clle grandes mi* dõtnceyro jlbbade de Claraval

»

lagres , os quaes ccííáraó alguns como depois ofoy de Ctjieri& aca*

dias depois de o lepukarcm , com boufantamente»

tanta defccnfolaçaó dos Rcligio»

íbs, que naô fabendo a que atribuir IWT ^ lu^^r Gavitinicr houve
Lj^r, jg

tal novidade, fe volverão aDeos, X^ ^""^ no^e Varaó temente origine

pedindo-lhe com afervoradas la» a Deos.&muy devoto dos Mon- ordQf-

grimas, IherevclaíTe acauía dcfta gcsdeCiíler, queentaõ floreciaó pit.lg.'

mudança, &perlcverando napeti* cmgrandeopiniaódcfantidadc, o P^at-

çaô,apparcccooSanroArcebilpoa qual mediante as oraçocns, & eO
fj^'*^"'

hum Rcligiofo chamado frey Her- molas, que ordinariamente fazia, cap.j.

miano , &lhcdiíre,que naò fazia alcançou de Deoshum filho fucccf {JX^c
milagres, porque o tinhaõ carrega» íor de fua fazenda , & nobreza , a

do de terra, &naô podia levantar quem poz onome Faítredo:& cô-

as mãos para crar pelos enfermos

:

mo filho havido de mãy cíleril , &
das quaes palavras fe entendco j dado por oraçocns, começou a ref.

naô ler vontade de Deos , que o plandeccrnellehúa virtude, &íin.

Santo corpo efiivene cmfepultura ccridade taõ eílranha, queospays
commõa , mas elevada com a vc- fe admiravaõdetaõrcpouíado íifo

i^ncraçaõdei^idaafua íantidade, 6c cm idade taõ pequena, U dentro

o Abbadc lha mandou fazer de pc- cm íi confideravaô ccmo aquellcs

dralavrada,com gentil arquitc^u* /undamctoshaviaõnotépo adian-

te
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te de fuíientar hum grande edifício rccimentos , & fidalguia , aíTcntou

de virtudes: & tanto mais felhc comlígo de dar cortas ao mundo, ôc

confirmava cfta opinião , quanto o mctcrfe Rdigiofo com toda a brc •

menino hia crelcendo nos annos. vidade por íe naõ cíFeytuarcm os
E qucrêdo o pay ajudar da íua par- dcfcjos do pay , da cafa do qual fc

te com o que podia, determinou partio com todo o fegrcdo pcífi*

darlhc Mcí^res , que no difcurfo vcl , & fó foy ao Convento de íua

da idade lhe foíTcm cníinando cof- criação , & dalli com cartas de en-

tumes fantos , & apartando-oda comenda ao de Claraval, onde eí^

comunicação dos outros moços

,

tava cnraõ íeu , & noíío Padre Saõ
para o que fe foy a hum Moftcyro Bernardo , que o recebeo có muy-
daOrdem de Ciftcr , que os Au- to amor , & goíto efpiritual vendo
thores naõ nomeaó , & o entregou nellc a luz encuberta,que ao diante

ao Abbadc pedindolhe o doutri- illuílrou tanto aquclla íanta cafa

,

naíTe como convinha para falvação 6c a Ordem toda : & pofto que vio

defuaalma. E tal foy a doutrina o fervor com que lhe pediaohabi*
do Mcftre , & taô bom o fugeyto to, o perfuadio a deferir alguns an-

do difcipulo , que em pouco tempo nos a execução de feu intento^ ani-

aproveytou muyto na virtude , & mando-o que perleveraíTe.nelle ,&
letras , ajudando-o a felicidade da aíTegurando-o , que lhe compriria

j

memoria tanto, que de hua fó vez Dcos nefte particular feus defejos /

que lia por algum livro , lhe ficava cm tempo que melhor lhe eftiveflfe. /

todo na memoria ;,& o repetia dahi Creo Faílredo as palavras de Saâ
a muyto tempo, como fe cntaõ o Bernardo , & tomando o caminho
acabara de paíTar. Sendo Faílredo dircyto a Pariz , começou de cftu-

jà de quinze annos, & taô modeílo, dar a fagrada Thcologia , em que
& bem doutrinado , que parecia mediante feu trabalho , & bom en •

demuytos mais , quizcra o pay Ic- genhofcz admirável fruto, & em
vallo para fua caía , & mctello em poucos annos fe divulgou feu no»
negócios do mundo , como quem me ,âflim pela Univcrfidade, co^

determinava dcyxar nelle perpe» mopormuytas partes de França.»

tuada fua geração ; mas o Santo , & havia alguns Bifpos , que o cha-

que al€m de feu próprio natural

,

mavaá para feu ferviço , defcjando

que o chamava ao ferviço do Se- de ter em fua cafa homem de tantas

nhor , citava criado com o leyte da letras : mas elle que naõ perdia da
Religião , & vida perfeyta , cm ne- lembrança as promeíTas de S. Beri

nhum modo fe quietava com a con- nardo , nenhGa coufa aceytava , pcc
verfação dos fccularcs , nem fe ap- fe naõ diVeVtir com ella , antes an«

plicava aos jogos, 8f paffatempos dava cada hora bufcando occaíiaô

dos outros mancebos feus iguaes, com que dar coftas ao mundo , &
antes furtava o corpo a feus def- Deos lha começou de mofírâr cha-

cnfados , & fc retirava a lugares mando para fi o pay , & pouco dc-

íolitarios , onde gaíiava o tem- pois ajmây , com que ficou defem-
po , hora lendo , hora meditando

,

baraçado,& repartindo fua&.riquc-

hora em faudadcs da companhia za s com Igrejas ,& pobres, fe foy

dos Religiofos , que o criàraõ com a Claraval ^ onde tornou o habito

tanto amor,& diligencia : & faben. de Noviço das mãos de roíTo Pa»
do como o pay tratava de lhe dar dre S. Bernardo, & começou a vi-

vida, & cafallocom húa dcnzella ver com tanto rigcr ,& mortifica,

nobre , & igual cm tudo a feus me. çáo , que caufava ídmirajâo , na5
Zzziij fó
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Tó aos Noviços de fcu tempo , mas havia para governar aqucUa,& ou-

aos Monges antigos , Ôc muy apu« trás Frclaíias de ma^or importan-

rados nocaminho da pcrfcY(,ão* E cia. E, bcmmoíirou a experiência

comodepois de fua prcíiíTaõ con* íer fuaeicyçáo do Eípirito Santo ,

tinu flcncfte bom exemplo , 6( fc porque de ral modo illuílrou cOc
viíTcm nelle fínais da fabidoria que Convento^ que em todos os Mon*
tinha , o fez noíTo Padre S. Bernar- ges dclle rcfplandeciao bom excm •

do ordenar de Euangelho, & de- plodeícu Prelado, Crecia fua fa»

poisdeMiíTa contra íua vontade, maçada hora, affim na Religião co>

porque a humildade de ícu animo mo fora delia , & todos os Princi-

era tanta, que de nada fe achava pes, 5c fenhorcs de França elHma-
merecedor , nem fentia de fi couia vaõ ter cartas fuás ^ £c íer lembra,

por onde fe lhe dcveíTe a dignidade dos cm ruasoraçoens,& os Birpos,

Sacerdotal , que naqucllcs tempos & Prelados conltituidos em digni-

fe dava a muy poucas pcífoas : mâs dades Ecclefiaí^icas ^ quando no
ao fim vécido da obediência íe dey- governo de fuás Igrejas lhe occor-

xou guiar de quem o mandava com ria alguma duvida importante , a

a maníidaõ de cordeyro innocen- confultavaò com o fanto Abbade,
te,& vendo-fencítecíiadodema- achando fuás refoluçóes muy accr^

yor pcrfeyçáo^trabalhou pela mof. tadas ,& livres de inconvenientes,

traremfuavida,frcquentandomais tanto para o efpirito , como para

a oração , amiudando as vigílias, bom expediente do negocio. AU
jejuns, &diíciplinas,&continuana guns annos viveo na Abbadia de
do na liijão dos livros fagrados em Camberona tad entregue ao cítudo

modo, que fenaõ apartava deites da (agrada Efcritura^ôc contem-
fenaõ às horas que cíhvanoCoro plação da vida eterna, que nenhúa
cantando as Horas Canónicas .* & outra coufa lhe lembrava , no qual

muytas vezes communicava noíFo tempo faleceo noíTo Padre S. Ber*

Padre S Bernardo com clle paííos nardo , & lhe fuccedee na Abbadia
d-íEcultoíos da Eícritura fagr : da ^ o íanto Varaó Roberto [ de cujas

cm que o achava fcmpre taô douto, virtudes rcccbeo a Ordem grande

& refoluto , que fe admirava tanto credito , &augmento
J
& paífando

do muyto que nclle via, como da tâmbcmda vida prefcnte, elegerão

grande humildade em que o achava os Religiofos per fcu Pafíor a Faf.

fundado. Succedco nette meyo tredo, julgando de fua virtude,

tempo , qúe Aníclmo de Pcrona que poderia encher o lugar de deus

Ttieíourcyro da lereja Sogncgicn* anteccflbres taó fanios. Quando o
fe fundou hua Abbadia cm Cambe- íanto Varaô foube da nova ek yção
tona j ou Cabarna junto à ViUa de como era naturalmente humilde,
Gavitinicr pátria de Faftrcdo, íc & prefumia pouco dcmerecimen-
pedio a noílò Padre S. Bernardo tos próprios , lembrando-fc que
Religiofos do íeuMofteyrode CU' havia de governar a cafa que fcu

ravaípara a povoarem , o qual ten« Mcílre , & pay S. Bernardo fun-

do rcípey to à devoção , & nobreza dàra , & governara tantos annos

,

de Anfclmo, ôcao parentefco que & onde acabara hum Abbadc taó

tinha com Failredo, lhe mandou íanto,dcfconfiando das forças pro*

do? e Religiofos , qucviveflcmna* prias, renuncipuaeIeyção,& tra.

quclla Abbadia,& lhe deu por Paf- bahou rodo opoíTivel,porquedc
tor*& Abbadc a efte íanto Varaó, novo bufcaíftm outro Prclado.mas

conhccêdoaíuíHcienciaque nclle vendo a iniUncia que faziaó os
Vi Mon-



Monges , & a íiriTicza com que O fuaprefcnçâ,manfídáô.&gi-àvidâ'

eonltrangiaô a cornar fcu governo, de, hum ViVo retrato de fcu, 5t

Ic foy do Mofteyrodc Camberona noíío Padre S» Bernar io^cujadou*
fem dizer para onde , & por alguns trina fizera nelle huma fingular im-
mezcs cíkvc cícondido em hum prcíTaõ* Ebem d moíiro j tiodif-

Moftcyro de Cartuxos chamado curío de fcu governo, porque naó
Vâlle dcS. Pedro, crendo q neftc achavaõ os Rcligiofcs menos dou*
incyo tempo elegeriaõ os Reiigio- trma nos Scrmoens , menos brad*
fos de Claraval outro Abbade,por dura nas palavras, mcftos frequcn*
jiaó eítar o Convento ícm Paftor cia nacr3çaõ>doquctmhaõviven«
tanto tempo. Aqui Te dava Faíirc- do feu primcyro Abbâde , nem ha •

do à oração com mayor fervor que via em Claraval menOs concurfo
nunca , pedindo nclla ao Senhor, dcfcnhores a pedir confclhos , 6c

que o livraíTc daquelíc pefadojugo tomar o habitOjdo que houvera em
da Prelazia de Claraval , poisíabia íua primeyra fundação. A pureza,
que eraõ ncceííanas para cila ou- & cafiidade deílc Santo íoy tal >

trás forças , & fantidadc , muy dif* que naò Í6 cm obras , ou palavrasi

fcrentes das fuas,& como pcríevc. mas nem na viíh fc vio nunca em
raííe em fua pctição,& tomaíTe por íua pclToacoufa que ícubelíe a li-

interccíTora ncúc particular à Vir-* viandade, ou a inqu etaçaõ de ani«

gem Maria Senhora noíTa , ella o mo ,& fc podia dizer , que era feU'

quiz certificar da vontade de íeu dohtmem da terra , hum grande,

Filho Unigénito , & lhe appareceo & vcrdadeyro imitadorda pureza
húa noyte cíiando ellc em oraçaô

,

dos Anjos doCeo. Sua piedade era

cercada de grandiíTimo rcfplãdor, tanta, que com qualquer neceífida.

com o Menino JESU nos braços , de , & trabalho que lhe contava5

,

à qual ( como clie proftrado a feus fe compadecia entranhavelmente

,

pés} rogafle,que lhe alcançaíTe per- & chorava como fc fora próprio. A
daô do Filho q trazia em feu pey. humildade de íeu coração foy ef-

to. Reípondco a Senhora domun- tranha ^ porque nunca fe viò nclfc

do; Porque te perturbas oh homem coufa por onde moftraíTe fuperio»

de fracocoração? & pondolhe o ridadcaosmais/alvoobomcxcm*
Menino JESUem feus braços , co- pio, & mayor pezo de trabalho que
mo nos de Simeaó , profcguio di. tomava por aliviar os outros> & os

zendo . Toma cite meu Filho , & incitar a feguir os encargos de fua

guarda-o comtigo : & ditas citas obrigação. Na abftinencia foy Ver.

palavras , defappareceo a Rainha dadeyro imitador de íeu, & noíTo

dos Anjos , & Faíltrcdó tornando Padre S.Bernardo, porque de tal

cm fi,entendco que era vontade do maneyra hia ao Rcfey tório , que
Senhor, que elle accytaíTco govcr- mais levava o fcntido na liçaõ fa«

no daquellas almas , porque em fe grada , que alli havia de ouvir, que
lhe entregar Chrilio, claramente fe nos manjares que havia de comer,

lhe cntrtgavaó feus membros cn« & íempre cortava pelo que a neccf*

tendidos pelos Religioíos de Cia- íidadc corporal 1' e pedia , de ma*
raval, de que atèentaó fugira peias neyraque i unca íahiadamcfafcm

rafoens que diíTcmos. Tornou-fe algúa fome. Trazia fccretamentc

cntaõ á iua primeyra Abbadia de cilitio, ôi nao dcyxava dcconti»

Camberona , 5c dahí a Claraval, nuaraUuâsdifciplinas de fangu'*,

onde foy recebido com grande ale- que tomava a horas, òt tempo que
gha ctpiruual , vendo todos em naõ pudcíTe ler ícntido de nin-

gucm>
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guem , fcguindo o coníclho de como oda propriedade, & naõíó

Chrifto, que manda encubrir as vigiava fcus íubdttos , porque na5

obras feytas puramente por Dcos

,

cahiíTcm nellc , como noíTo Padre

por evitar a vãagloria domundo. S.Bento encomenda em fua Regra,

No vcftido era taô modcfto , que mas fe vinha à lua noticia , que em
nem fe vianellecurioíidadcalgúa, outros Mofteyros da filhaçaó de

nem coufa que por menos limpa do Claraval haviaalgum Abbade^ou
que convinha cfFendeíle os olhos RcUgioío,que foíTe notado dcflc

da gente, mas perfcverando cm hua vicio ^ lhe efcrcvia por fua máo ,&
pobre limpeza : guardava a obriga» procurava feu remédio por todas

çaõ de fua Regra, & profiífaõ. Hua as vias poflivcis, como fez a hum
vez quiz o Religiolo que o fervia Abbade , cujonome fe calla por juí-

fazerlhe veíVir hua coguUa nova de tos rcípeytos , a quem efcrcvco ef-

pannomais fino, ôc mimofodoor» ta breve carta , que traduzida do
dinario> a quem o fanto Abbade Latim contém o leguinte*

cftranhou tal novidade, dizendo

;

Faflredo indignofer^o ,&^bhde
Que he ifto ( irmaõ amantiffimo )

dos Monges de Cíaraval a f. (ande em
que defcjas fazer para me apartar Jefa Chrijio ,^ ejfmto de mais fobre^

da Comunidade de noíTos irmãos, ;^ Euangelica. Voy reUfaÕ de <iuemfe

& me fazeres eí^remado , & feyo comfadece dei/oj^a alma. , tanto como

com habito diiferentc ? Imaginas, ^hs dos apetites de ^vopo <orfo , foube»

que por ter nome de Abbade, fou mos como efquecido da obrigação de

ífento da obrigação de Monge? ^ojja jiegrai& doexemflotque como

Fuy por ventura cleyto nefta Pre« prelado deveis aos olhos de voffos aíõ»

lafia por ícrvo , & miniftro dos gesjtendes mefanacafa doshofpedes,

mais , para me engordarcom man» fa\endoro de voj^os defejos quando

jares exquífitos , ou adornarme faltaooseflrangeyros^&comonovej»

com vcílidos mais cuflofos ? Ad- tido , d?» cama imitais antes ao rico

verte amado irmaô , que fe me tens avarento y
que aopohre Lai^aro , não

amor, & defejas tua, & minha paz, lembrado dapena com que Veos amea-

& naô fahir dos preccytos da obc- ça aos que põem o defíanfo defua alma
dicncia, que feja eíla a ultima vez nosfaufios da vida frefente. Por Certo

(aííimcomo foy a primcyra}em filho %& irmão meu
^
que para ir ao in-

que faças outra couía femelhante: ferno pouco importava veftirdes ejle

que pois cu fou nos mcrccimen- habito, forque em qualquer outro ti ve»

tos o menor de todos , & para com reis e caminho mais franco 3^ podereis

Deos indigno do cargo que te* caminhar com mais gofio : mas pois

nho 9 affás honra fe me faz em an» Deos vos chamou a eUej procura^ não

dar como qualquer dos outros ir. perderfeu merecimento , porquefora do

mãos meus, porque depois que fuy Ceo ^C^do Mofleyro nunca pareceo bem
recebido para O governo das ai» habito: nem os que cojium ais ve/t irfaÕ
mas, huma coufa temi ,& temo ío» da qualidade daquelles qae nos ^ermit*

bre todas as mais , & hc, que nàõ tem nojios Eftatutos , porque fe a ethim

feja caufa eíla dignidade para me mologia do Monge hefoíidão, é^trtf-

fazer perder os merecimentos da te:^^ como convém aofóveftidopom*

pobreza , & o premio de verdadey» po/o , C^ de eftim a para o mundo c d^
ro Monge. E taô amador foy dcÓa ao chorofo trajos defefia,O a legria ?

fanta virtude , da humildade , & Bafta filho meu ao Monge aquiílo que
pobreza Euangelica

, que nenhum fobrava ao ^poflolo s. Paulo , manjar
vicio cftranhava com tanto rigor, com quefufiente ávida, (^ humfim»

pies
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fies 'velltdo com que cubrlr fua. pfjjoaf pregarjejua : fe Elias para ferl^vad&
Ó" quem o íontrarío pretende ^chamnr> nocarro de fogo jejua : jeos de í^inive

íhehemos antes Tarifeu hytccrita , dos rimem fua dejhuiçao íomjejuns : fe

que èufcavae fenerafao peia roupa , Efier fa[a>a opovo^Ú^ aplaca com je*

que dfapulo j & imitador da pobre:^a jum a endtgnafão de ^fuero : fe o Ban-

Euangeitca. Nãoheejjc caminho nao^ íifiagajla a z'ída em jejunspara ^er^

aqtte i'os enfjncu a ihs > Ú^ a mim nof- parar o caminho do Euangeiho y d?^ fe

fúpay fif*meu antecejjor Bernardo da ejia he avírtudc for onde todos os San^
i}tmaZ'entHrada lembrança^ nemoef» tos caminharão , por onde, imaginais

tyloque jeguem os >Ahbades , G7* Mon» los^ ([ue podereis chegar ao Ctojeguin»-

gesde nojfa Religião fa^rada , pois du outra derrota tão dijferentei Porco-

Aqui nos cr krão com pão de a^vea , ^ merfe pcrdeo a innocencta de noffos prj -

caldo de e^vasfem a:;^eyte)nemgroJfu» genitores , no beber fe defcubrio Noe :

aryó" comfavas^ 6^ eh icharos aos dias ^ Loth conpeteo incefio : depôs de co •

de Pafcoa (^em todas as (afãs daOr» mer fe levantou opovo
,
ó" adorou o

demfe conferva amefma , ou femelhã* be:^rro: no convite morreo^mão ; por

teajpere:^: Ó" vos como [e nãofôreis outrojc defcuydou Olofernes '* comtn o

deUa\ procurais manjares delicados viaBalthai^araefcriturade fuAm&rte:

parafatisfaZeràgula'è Secomo^hba» ^ noutro finalmente fe deu por nltima

defoisguta^ Ú^ excmpíodevofosfub^ iguaria a caheja daquelle efpanto da

ditos j como oufais comer carne mimofdt nature:^^ 6" mayor entre os nacidos,

peyxe frejcogmfado com vários efta» Voisdonde tantos acabaõ mal) comopO'

^CCÉvJ ,
ÚT' pão amajjadofórado Mof» deis vosfahirbem}^íiiegaisparavol*

tejro por mão de milheres} Hãofem fa difculpa^ quefois mal defpojio do ej»

^'ergctiha o digo j mas he nece[farto di • tomago^^ cabeça^ O* vosfa:^em mal
:^llo » que JAÕíanto mais perjejtos »» es manjares da Communidade j mal ef"

€amifiho de Deos es fubditos , qtie o tàistiaconta^fe cuyiaisquepodeoM'''»'

m^bhadei os navegantes que oPilo:o: S^ f^g^^ ^s curas dos Leygos
,
pois

esfoldados que o Capitãoy que ha muy* viemos ao Mojleyro a procurar ttaba*

tos emvcfjo Moficyro^ que ao tempo IhoS paraocorpõ^O' nãoaltvioSi& paf*

quevosej/aisgafiandoas horasdanoy- Jatempos* Sea enfermidade dava a S»

te em ceas regaladas y 0*fupreflua$

y

Fauló f»rtale::^a^como quereis Vusians

ifiãoelles em oração , ^ tomando dif farde'cafa hú mal donde nacem tan»

Cíplinai , feio perdão ^ ó' emenda de tò> ifens í Crede Paire mcu^ que muy*
i/offasculfas. Q^/àfera ejl ais Padre^ tas ve::í;fsvifa:^er efcrupulo ao Santo

CP^ irmão meu daferfeyfãadaquelle ^tbade Bernardo de comtrimmaspa»

companheyrenoffo^que morreo no anno pds de farinha coma^eyte^ ó' mel

de noviciado , aquém o rigor daohjli- pof aquentar oefiomago, <^ culpandom

nenàa acompanhou ate a ultima hora. liie ~eu ejie rigor , me refponáia. lííl.ó

forque efiando com terribelfaflio, O* meu 3 fefoubefjes a obrigação de hum
delegando Imm ovo efcalfado y o nao Monge^Verias > que a cada bocado lhe

qui^nunca defcuirir per não perder o convinha derramar ía^grtmasypois ofitn

merecimento de negarfua vontade, ó* pára que entramos no Mofieyrojtepara

^ppetite}[enao quando jã eftavaefpirã* ihorar noffos peceados ^<S^os dopovOf0*

do , tomando primeyro palavra ao^b- com opão que lomemús defeutrabalho^

hade^ que o não obrigaria a comprir efie comemos feus peccados pura os chora/

defejo» Pois ^bbade antigú na Jteli' como profrios : -C5^ acrescentou maii,

giao , htmem eftolhido p-ara tXemplo Naovaloa ao Aíonge allegarenfermt'

delia ^ onde eftà teu merecimento ,df dadtifbis os Santcs Padres noffos ante»

Ante do de tal í^oviçn ? Se Chriflo para paljit dss bufca vat- VAÚes húmidos y.O
..A D doemios



Sií LlF%0 SEXTO
doentiospára fundar oSMofieyros^fara tancia, foy o venerável Faílredo

que fendo os Religiofos mttytas ^e;^es tomarlhc a bcnçaô , & pedirlhc a

enfermos , (> tra:^endo a morte dian» confirmação de certos privilégios

te dos olhos y nao vivefem defcuyda* importantes a toda a Ordem Cif»

dos. Pois Je os Santos nos bufcao meyos tercienfc , Onde foy recebido do-

fAYa fer enfermos ^como os quereis vós Summo Pontífice có grandes mof--

para fer mimofo ? Efe elles nos frocu- trás dc amor , porque a fama de fua^

rM efte mal f>ara tantos bens , com que fantidadc lho tinha dado a conhc*

difpenfafao o^afiais vos afufianciAdo cer muyto tempo antes de fe ve»

Mofteyro em regalar vojfo corpo com rcm,& quando jà íc queria partir

achaque defer enfermo f Voffa enfer» da Cortc^lhcfobrevcyohíia gran-

mdade irmão meU he maii da alma de enfermidade ^ que o poz no fim

que do corpo
y que fe ellà andarafarta da vida,aqualcllediírea^gumtcm.

de Deos , ó' defua ^raça , não fora o po antes de adoecer ; & ia endo o
corpo tão debillitado, Cí^ amigo dosrem Papa comocftava em tal citado, o
galos da terra, Ponde em^os emenda^ foy viíitar com clRey de Frânça,8c

O* deyxay hábitos curiofos ,
&' manja~ l he deuO Sacramento por fua maõ,

vesexquifitos,que (em vos tomar o^puU Ôt lhe deu a Extrema-Unçaõ,& an-

fo^fey que com menos remédios ficareis tes de íc partir i Ihc concedeo In-

remedeado. E quando x^a Lembrança dulgencia plenária , &o confolou

não bajlar como irmão,& companlity*' com fua bençaó Apoftolica. Naõ
royfermeha necejfario fa-^rvila como quiz O Chriftianiflimo Rey Luís

Prelado, deíacompanhallo cm quáto viveo,

Dcíla Carta
;,
que trasladcy o mas poíto junto dellc aguardou a

menos mal que pude , íc oolligc ver taô gloriofa morte, que foy
quaó fevero obfervador foy o San. bem digna de fe ver, porq ao ponta
to de fua profiíTaõ, & quanto e^ que fahio do corpo aquella alma

^^tranhava os que íeguiaõ o contra^ bemaventurada , fc fentio húa fra-

rio. pela qual virtude^ôc pelas de» grancia ,& chcyro taõ fuave , que
mais que nelle rcfplandeciaô > foy todos os preícntes entenderão naõ
cleycocm AbbadwdcCifter>^Gc» fer coufa da terra, & o fanto corpo
ncraliíiimo de toda a noíTa Reli' ficou taõ íermoío ^ & rcfplandc-

gtaõ fagrada , poíto que elle traba • ccntc por húa grande hora , como
Ihou por fecfcufar todo o poílivel, fe fora o próprio Sol ,& nao faltà«

5c lançar aquella pelada carga em raõ milagres que acreditaífcm iua

outros hombros : mas vendo que gloria , dequenaô temos noticia ^

lhe naõ era poífivcl , houve dc íc- por neglicencia dos antigos , que
guir a obediência ,& fugey tarfe ao os naõ puzeraô em lembrança. Foy
queellalheordenava- Eneôecar- feu tranzito aos vinte de Mayo
go quanto era de mais importan» (íegundoMolano)&cmtal diafc

cta , tanto mais procurou de per* laz commemoraçaõ lua como dc
fcyçoar a vida , á obras delia, che- Santo Beatificado. Chorou clRey

gando o Senhor ao acredicar com de França,& todos os grandes de
alguns milagres, que cUe encubria fua Corte a morte dcQe fanto hh*
todo o poífivcl , por evitar a vene- badc , & a fentio em todo extremo^

raç.i5,& gloria do mundo, que jà & quando Icvàraô o corpo para o
o reípcytava como Santo. Fitando Moíteyto dc Ciíicr , o acompa*
o fanto Padre Alexandre Terceyro nhou algúas legoas , & o rcftantc

em Pariz tratando com o fanto do caminho o fez acompanhar pc-

Rey Liiis alguas couías dc impor* losfcnhorcs dc feu Paço.

CA.
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na qual Prelazia o Santo íe mos-
trou taõ digno de outras mayorcs>

CAPITULO XXIII. &VÍVCO com tanto rigor, &abfti-
nencia , que todos viaô cm ícu mo*

Da Vida de S, Gerardo Âbbade de do de proceder renovada a mcmo-
Claraval , & do exórdio de feu ria de S.Bernardo, &naõrcnciaõa
tnanyrio. Toca-fe a vida de Sarim falta dos Santos Prelados , que dc-

loSylvanOt & Ricardo ^ Reli* pois delletiveraó* Succedeô neAc
giofos da Ordem deCtJler, tempo ir o Santo viíitar os Mof-

teyros de fua filhaçaõ , conforme
Viiicenc. ^^ Gloriofo Martyr S. Gerar, ao antigo coftumc da Ordem de

torâ*!'^ V-^ do, foy quanto ao mundo Ci(kr , & chegando ao Mofteyro

30. An- nobiliíÍ5mo,&como tal criado no de Ignacio,ondeera Abbadco glo.
to. 1,1. Paço dcIRcy de França , aquém riofoS. Pedro,cuja vida fe contará

17! oa^^
ícrvio no principio de fua idade, adiante, achou alli bumReligioío

rag/i}. mas tocado damaó Divina , 5c de- por nome Hugo de Bazochijs (q,

aiib^"^'
^cjandomudar oferviçodoReyda alguns querem que foíTe Abbadc

vitaS.Pe. terra j no do Senhor, & univcrfal de outro Mofteyro)oqual come-
tri Abb. Redcmptor do mundo, fc lhe cfcy. tcra hum grave crime na OrJem, o
remit!í.' ^^ou cílc dezcjo ouvindo pregar caíèigodoqualeraneccíTanoíenaõ

6, syiva' cm PaHz a noíTo Padre S. Bernar. diflimulaíTe pelo bom exemplo dos

Bernaiá*
do^lcvado dadoutrina do qual fe Rcligiofos, &fecularcsquefabia5

1.7. * afervorou tanto no defperz ) do do cafoj& depois de S. Gerardo fa-

mundo, & coufas d lie , que ao fim zcr examc no negocio ,& proceder

lhe veyo a dar de mão, & fe foy me- cm tudo côforme os Eftatutos da
ter Religioío no Mofteyro de Fof- Ordem, lhe deu a penitencia de feu

fa nova, para com mais quietação, erro,mais accommodada às leys da

& menos vifiras de quem o conhe- mifericordia,que ao riguroío pon-
ceffc , poder feguir fua vocação , a to da juftiça, mas o animo obíiina-

qual moflrou bem fer da parte de do de Frcy Hugo , que em. vez de
Dcos no cíiranho rigorcom queo abrandarfua dureza, &chorarno
fanto Noviço tratava fua peíroa,& eftado penitente o erro em que ca-

na humildade, & lhaneza de fua hira,fcacendeo contra fcuPrela-

converfaçaô , mediante a qual fe do com defejo de vingança: tomou
fez amável a Deos, & aos homens, huma reíoluçaõ taó diabólica, co-

Foyna pureza, &honeftidadead mo foy de tirar ávida a S. Gerar-

miravel, na contemplação fublime, do , crendo que aflím ficava feu

na caridade afervorado , &cmto- animo fatisfeyto , & a penitencia

dasasmais virtudes hum vivore- menos aíFrontofa , ôç para cxc-

tratodaperfeyçaõ monacal, medi- cução de taõ infernal peníamcn*

ante asquaes virtudes, & outras to, bufcou hum cutelo muy agu.

muytas que nelle refplandeciaô ti- do , que mctco dcbayxo do habi»

nha tanto nome, & reputação na to>& aguardava horas accommo»
Ordem , que por vários grãos de dadas para com clle tirar a vida ao
officios,& Abbadias,queclleaccy- Santo. Dormia efte míferavel na
tava fó por feguir as leys da obcdi- enfermaria, mais doente do cfpiri

.

cncia , veyo ao fim a fer eleyto to, que os entrevados do corpo,&
Abbade do infigne Mofteyro de cflandoemfeuleyto húa tarde de-
Claraval,ôí foyoquintoem Ordé poisdeComplcras, vio outro Rc-

dcpoisdc noíTo Padre S. Bernardo, ligiofo chamado Fr.Haymondous
hcmcn«
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homens de figura agigantada, & acfcuridaõdanoytej&folidaôdo
de roítos negrosA ternbiliflimos, dormitório^ fe chegou ao Santo, &
entrar pelo dormitório da cnfcr* dandolhe algumas feridas todas

maria, & irfe onde Hugoeftava, mortaes,odeyxou lançado cmtcr'

<ao qualfallavaô à orelha,& lhe fa- ra revolto em ícu próprio fangue

ziaô grandes viíagens,& demoní- cóíagradocmmartyrdeJcfuChri»
trações de alegria, dandolhe preíTa Oo^o qual a imitação iua íe naõ

a que puzeíTc cm cbra íua detcrmi« qucyxou nem dcfcndeo , mas co«

naçaõ , &: oíFerecendofe-lhe por mocordeyroinnocêieemmudecco
companheyros na execução delia, diante de quem o facrificava, di»

Das palavras dos inimigos , & do zendolhe íómente quando o feria

:

modo com que Hugocflava,colli- Perdoc-te Dcos irmaó cita igno-

gio Haymon o intento que tinha rancia , & naõ vingue a cfuíaó de
demataraS. Gerardo, & por evi- meuíanguenatuaalma. Aorumor
tar hum mal taôgrandc,fefoy onde que Hugo fez quando fugia, aco«

clle eflava, & lhe defcobrio a vifaõ, diraó alguns Religiofos, & achan.

& modo delia, acrefcentando,que doofanto Prelado d aquellc modo,
cm outros muy tos finais dava Hu- começarão a fe queyxar, & fazer

go claras mcílras de trazer em fua o íentimento > que o caio requeria

:

imaginação algua traça diabólica, mas clle, que em todo o tempo ti*

ao qual refpondeo o Santo» Pela nha lembrança da obfcrvancia re-

parte que lhe toca me pczaria, que guiar , vendo que fe levantava ru-

pela minha prompto citou para dar nror no dormitório , & fe quebra*

a vida pela juftiça , & pela honra de vao filencio, mandou a todos que
Deos, & dcmmha Religião, cujo callaíTem, & olevaíTcm à enfcrma-

bem,& augmento pron«etti de pro* ria ,& por occafiaô de fua morte ,

curar na profiíTaô que fiz de Reli. naõ houvcífe reboliço nenhum cm
giofo,& no juramento de Abbade; caía, nem fe interrompeífem os
&tudo o q fobretalcafomevier, ados da Comunidade. Lançado o
tomarey por mimo do Ceo , que Santo na cama, Sc tomado na mc-
aíTás grande hc abrirfeme caminho Ihor forma poflWelofanguedas fe-

para merecer favores de Deos, por ridas , ordenou algõas coufas , que
via de pcrfeguiçôes ,& trabalhes, convinhaõ ao citado da Religião,

Aquella própria noy te íc levantou & de fua Abbadia,& ficando fó cô
S. Gerardo às Matinas Conven- S. Pedro Abbade da cafa, dcípcdio

tuacs, onde aflíiítio com grande de- os t utros Monges , aíTcgurando-

yoçaô,& fervor de eípirito,&aca« os, queo teriaò vivoatèodia fe»

badas ellas, fereconciliou,&poz guinte às tantas heras, como fevio

cm oraçaõ mental , prcparando-fc por experiência, naô íem claros íi*

para dizer Miíra,da qual felevan. nacsdofavordoCco, que cm tu-

toutodocubcrto de lagrimas , & do lhe naô faltava, porque foy fua

tendo neccílidadc de ir ao dormi- morte taô gloriofa , & chea de fua-

tório , fe foy andando fó, & rezan- vidade , que mais parccco hú fono
do o Pfalterio de David , que além para deicanço da Gloria, que fim da
de fuás obrigações coítumava rc- vida humana. Eítcve rezado PfaU
zar cada di^. Hugo, que jà citava nos em companhia do Convento,
entregue às perfuaçócj» do demo- & acabou com cite vcrío na bocca,
mo, & andava bufcando conjunção Dirige tneVonnnem veriíaíe tUâ*

para cómettcr hum tcrribclfacrile- E cem elle entrou triunfante no
gio, vcndc-a taô oportuna, com dcícá$odaGloria,noannodenoíTa

Rc-
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cinco. Ódiamenaòconitadecer-
1 I/y» to, ainda que do modo de ícu mar*

tyrio,coÍligia52lguns,que foy cm
íttc oc Dczeoibro, no que me cu

nao aííirmo. Foy lua morte muy
ícntida de todos , & muyto maiS

dcS. Pedro, que attribuhia a Icus

pcGcados aquclle horrendo íacrile-

gio , cómcttido cm fcu Moíicyro,

& comofc puzeííe em oraçaõ cho-

rando com fentidas lagrimas a falta

de tal Prelado, Sc a quebra de cre-

dito i que do rucccífo rccrccia a

toda a Religião, lhe appareceo cla-

ramente o Santo Marcyr, cercado'

de luz , & rcíp'ândor ccleftial , &
lhe diíTe que naõ choraíTe Tua mor-

te , nem affligiíTc ícu coração pela

crueldade delia , pois fora meyo
pararcynar com Jcfu Chníio, &
ler contado no numero de feus

Martyres ;CU)o premio jà gozava,

àcrefcenrando , que cm Claraval

celebraria as exéquias de fua mor»
le,. & ficaria por coluna de fcu edi»

ficio. AlgúaconíolâÇiô teve S.Pe-

dro com a certeza da gloria de S.

Gerardo, & fendo juncos muytos

Abbadcs da Ordem, Icvàraô o cor»

po ao Moílcyro de Claraval com
toda a decencia,& vcneraçãopndc
foy recebido com tantas lagrimas,

&ícntimentode todos os Rciígio.

los, que por muyto tempo fe naõ

pudcraõconíolar, atèqueasrcvc-

laçoens, & milagres lhe dcraô cer-

teza de lua glona. Quando fc hou-

ve àc dar fepultura ao Santo ,& ce-

lebrar MiíTa de prcfente defunto,

rogàraô todos a S. Pedro que a

diceíTc, & eftando jà na Sacra lhe

apparecèraõ noíío Padre S. Bernar-

do, & S. Mâbquias ( como diz

Santo Antonino j cada hum de íua

parte do Altar, & com voz clara

lhe diíTe noíTo Padre; N aó duvides

Pedro na gloria do Abbade Gerar-p

do, porque jàgoza da vida eterna

cm companhia dos coros Angeli»

cos. Dito líio, defapparccèraô , &
ficando o Abbadc cuydando na»
queila íoberana revelação , fe lhe

tornou a moftrar noíTo Padre S,

Bernardo à maõ direytadoAitar,

& S. Gerardo àcfqucrda, com tan.

tos finaes de floria , que parecia

ficar a Igreja chea de hum refp'an-

dor , & luz muyto mais clara do
que pudera fer a do Sol , fe o vira

cm íua esfera , & S. Bernardo lhe

tornou a fallar, dizendo em modo
de rcprehenfaó. Porque chorais

\ò^ y & lamentais como morto,
aquelle que por meyo da morte
temporal , adquirio a vida eterna o
maríyrio doqual he preciolo nos

olhos de Deosf & eiiendcndo a

maó para onde S. GerarJo citava,

profcguio dizendo : Vedes aqui

meu irmaô , cujas exéquias vòs

cftais celebrai ido , & quanto m-is

cruel, & indignamente padecco,

fegundo juizo dos homens , tanto

mais íob-rano grão de glona tem
da maô do Senhor Dcos , porque

fem duvida eítà collocado entre

os coros dos triunfantes , & vi-

torioíos Martyres de Jefu Chníio.

Com eíias rtivclaçoens ficou S. Pe-

dro coníolado, &dcyxando as la*

grimas de íentimcnto , acabou o
officío do enterramento com tanta

alegria interior, & exterior, que

todcs entenderão nacerlhe de ai»

gúa íoberana dcmonftração á\ glo-

ria dofanto Martyr. fe porque he

notável hua carta de Frcy Ricardo

Monge doMolicyro de Alducrt,

fundado perto a Groninga, que me
veyo â maõ cm hngua Flamenga

,

junto com outras de Adamo Sa-

cerdote, aporcy trasladada ome«
Ihor que puder.

Pedifme irmão meUjCjíte ^'osconteo

martyrio dofanto homem D» Gerardo

Abbade do MojhyYo de ciaratal, i^ay

nojjoj CS^ verdadeyro filho i^ tmitador

do^^lurioío Bernardo &* como a maldw
de de Hh^o de Bap^chijs o coroou em

Aaaa m^T'^



8^6',f "^"^r/Zí^O SEXTO
Aiartyy de yeju Chrifiojmuyto farey houx^e claras rei/elafoens da gloria de

pornão fuhir da 'Verdade ^Ó" for ata- /na alma^comque os Mongesde Jgnia'

Ihar com abrevidade das
f>
aiafras a co ú^eraÕ alguma fequena confola*

dor i{ne finto em quanto me detenho faõ de[eu dejgojio» E alguns Religio'

neiías. loy efte hewazenturado Vam fus de loa fida {entre os quaesjoyo

raÕ fífitar {eus Mofieyros (aquelles ^bbade Pedro) firaoao mefmo Ge»

digo y que como a Padre ^bbade lhe rardo acompanhado de toros de ^njos

deviao obediência^ ^ C^ no Igntaio jubirao Jleynocelejíid^onde hojedef*

achoa a Hugo de Ba:^ochijs compre* canfa, Ík o próprio dia de /eu rnartyrlo^

heniido emgrandesfaltas^caáahuma acabando de efpirar o firao muytos

dasquaes merecia ornais jeferocajii» Monges de Claraval junto ao %/últAr

goda Ordem y C^ deyxodefo lascon. mor, lançando abenção ao Convento

tar, porque as fuube emj€^ redo ,^ as com o rojio alegre ^^rifcnho^ (^ aco»

cíirtas naofaotãojeguf'as^quefiqueA gulla tintadejangve pormuytaspar»

confciencia quieta cõ o que nellasfe e(' tesy (j^ quando em cUrafal lhe ceUbrà»

crefe. Procedeo Gerardo branda ^&* raÕ as cxequias^oz>ío Pedrofeufuícef^

Jua Vemente , accommodando antes as for a hum a parte do ^Itar ,
Ó" S, Ber»

leys à culpa
,
julgando a culpa pelas nardo à outra, certificando-o dagloria

ieys ,(^ com huma moderada peniien» que jà gomava , & mandando^lhe,

cia deu emenda a, erros[em moderafão^ que em nenhum modofii^ejfefentimen»

pur fe conformar com o que di;^: Qorm to por fua morte. §ue fos direy dos

rspict me juftus in milericordia,& tefiemunhos de [ua bemafenturanfa^

ificrcpabit me. Mas o preverjo cora' pois jabemos i que deu [aude a dous to»

çao do culpado piorando com a mediei» Ihidos, rejiituhioafifia de hum olho a

na, qui;^ pagar a modeflia do Santo hum Monge cego , (atirou outras ea-

•Abbade comhumapre^verfavinganfà fenmidades muytas , que no tempo

defeu coração, &* aguardando'0 huma adiante jefaberao melhor , que agora^

noyte depots das Matinas em que o por onde confem darmos infinitos lou*

^bbade finha para o dormitório ^ afre* fores a Deos^ que nos refiaurou afalta

meteo a clle comfuror , Cp* indignação, do gofio^ dando-nos hum Martyr ef
C^ a punhaladas í irou a fida daquelle, colhido: Ó" a maldade de Hugo ficou

que em quanto lhas àazão , não cefiap faneaàa com a ftrtude de hum Santo :

fa de regar a Deos pelo bem defeu ma* pois mayor bem pode z ir ao mundo por

tador. Para que hemaisÇ cahiovcOr' mejo dehumefpiritobemaienturado^

deyrfj antre o^ dentes do lobo. a innocen' que mal de todos os pre verfos da terra»

te pomba naí unhas áogafião» o Santo Com tudo feja Deos loutado^ ^uehe

nas mãos do preverfo, C^ morreo ^beL maravilhojo emfeusfantos, d?" nos or^

pela ittfeja do faljo irmão Cahim.cho» na cada dia n$[ja BeltgiaÕcom homem
varão todos lua. morte com lagrimas de de. tida approvada^ de quem piadofa*

coração,G^ não houve Religiofo, que mente cremos
^
que purgado pelos Sa»

fe não afligifje fobrefua forte, fóo Mar* cramentos , C^ penitencia ordinária ,

tyr deChri^o com animo confiante os faõ go;{ar em fahtndo [eu e[pirita do

confoUfa a iodoí 7 ogando-ihe, que trom corpo da quietação perpetua ; Ú^ para

cajje as lagrimas em oraçoens, pedindo que deis louvores ao Senhor em es [eus

ao Senhor, que atumiafie otoraçao de fervos , efcreferey brevemente de ali*

HugOi para que conhecendo feu errofi* guns que hoje fivem ^O* eu conheci

^ejje penitencia Ú^ merecefje alcanfar O fi cem meus olhos. Silfano Mvn^e
perdão deUe na prejença ao Senhor, de ClaravalyCS^l^mt dos principais dtf*

Profeti^u o ponto de fua morte ,
ó* cipulos de S' Bernardo (e/le he jà can»

ttéUa jtmivivaÕ muftcas de uinjos , O* mniç^adopelo Papa Cdtxto) é^ o mais
• ' imitador
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imitador defua ^idaf <Sf* doutrina che» das^dando humgrande efialo : C^ 'Ven'

goa a tanta perfeyfãof cfHC tinha muy» do todos aquelle miíag^x ^ ti'^era6 em
t'XSY€velafoens, O* mimos da Virgem mayor veneração a Siívano , ainda

Maria may nojja , d^ pruteâiora dejta que elU atrihuhta tudo aos merecimen'

Heligfao em c^ue vifemos ^ a qud lhe tos do Prelado. Em 1'ojjc Mofteyro Eru'

appareceo huma "Ve:^ efiando elle na acenfefundado feio u^rcebffpo deMa >

enfermaria muy doente do peyto y & gunáa k honra de S. BernardoJeugra»

cabefa , pelas contínuas ifigiUas , de amigo houvehum^hbade que i^os

é^ meditaçoens i ó" ice ndo lhe com Conhecefies muj bem ^
pois vos tejlio o

fuás man no lugar das dores ^ o ref* habito, Ó' foy de tavftngularztr.-ude,

tituhio a [eu primeyro vigor dizendo : que naõpodefua memoria Jer emcuber-

Torna em tijiiho Siívano , &* reconhe" ta^ nem e/quecida em algum tem^o^ &*

ceccm noz as obras meritórias eflefa- tanto amou a pobrr:^a , que nada defe-

vor que te fafo i lezamando^fe elle JaLamais,qae de mindigar peUspor»

(ao, ó' com forças tão aventa)adás
^

tas^^ viver das e/molas dos fieis, Ú^

que pode [em impedimento algum VC' quando naÕ comia naCommuntdade
^

lar toda a noyte , & gafiar as horas mandava que'lhe dejjem dopãu, O le •

delia em contemplação com tanta ele» gumes
^ que ficai/aÕ dos outros Rtli»

IJi^çao dosfentidos , que lhe aconteceu giofosjdi'^ndo yque nem aquillo me*

paffarpor diante da Imagem de nojia reàa porferem /obras do mefade Je[t*

Senhora com huma vela namãoy&* C\>rifio\ G^como huma ve:^ eflivefjc

fondo-fe em pe meditando emfuaglo • por hofpede nejíe meu Mojley ro, Ç^Le»

ria , fe lhe gaitou não fó o que refiava "vando-lhe agua as mãos , lhe dejfem

da candeafòra da mão , mas ainda o por efiilo de cortefia dous fidalgos | que

que e/lava dentro delia ate lhe nãofim Mlife achàraÕ a toalha para je limpar^

car nada ^jem elle fentir o rigor dofom C^ elle pornaò defraudar o merecimen%

gOj nem fer offenàido deite, por que o de to de ]ua devoção, lha aceytafie , ou vio

ji^é alma venda o material^ que je humavo:^»oary quelhediffeemlm*

fuflentava na cera. Tem em fi ejle gua latina : Para que fe põem diante

bom Jtelígiofo tanta manfidao , é^Jof- toalhas de linho fino àquelle
,
qUe por

fego, que com dificuldade fe Iheve Jua vidas Ú^profiJSiW eflà obrigado a
mudariçi ^ nem alteraÇAo nê animo ^ fj^^ defanno de iãagroffejro , a qual

nem o vio nunca ninguém levantar a vop^ como elle ouvijje, C^ todos os que

vo:^ com agafiamento ,
Ú?* algumas com elíeefiavão , fcàraõ atemort:^a»

ve:^s acabando de comungar lhe viaÕ dos^éf o Santo fiarão lançando de fi

o rofio mais claro que oSol , O* feu a toalha , 6^ guardanapo , pafou a

habito com huma alvura extraordina» mefa toda em lagrimas porfeu defcuy»

ria : ^ indo cem outros Monges a hua do, Ú^ abraçou daquelU hora em dtan»

granja no tempo dafegada , acharão te apoh e^a Euar.gelica ctm mais ri»

hum menino pobre ^ <i^ aleyjado no gor que antes» uiefievo[]o Mofleyro

ntej/o do caminho , que a pobre mãy alU coffumava no dia da Purificação de

deyxkra em quanto andava trabalhão nofio Senhora , vtr ejlar as Matinas ,

doajornd com hum homem rico 5 O* Ú^ mais O/ficios Divinos hum cava»

cumpadecendo-je o ^bbade da innocen' Lheyropof nome Conrado , ogual depois

cia de menino mahdou a Silvano^ que o da Mifia conventual ,&" de receber o

defviafe do caminl 0^ ^ a horas de Santjffimo Sacramento^ (e tornava a

jantar lhe mandafie alguma efmola ', [ua cajá muy confoiado; Ú^humanno
obedeceoclles&' tomando-ono loIo , o canfado de negoáos particulares » fe

menino começou a c l «ra »•
5 Ú^fe lhe ef' defcuydou de maneyra,que quãdo açor»

tenderão os nervos , Ò" juntas encolhi^ doa y Ò í^jí^y « igreja $ efiavãojà or

AaâS ij Monges
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Monges nojegundo noãurno^Oque' com muytos. &muy grafjdes my
rendo elle recompenfar cem oração lagrcsno Moftfyrodc Advcrt,h0a

u que perdera de tempo ,
fepo:^dejoe' milha de Gtocninga , o qual pcíto

íhosrex^ndofuasdevopens comgran" qucnaò íeja canonizado jíc Ihccc»

de attençao^daqual o divertia ofono ,

emforma > que com dtfficuidaie fe po-

dia íer por mais que trabalhai/a ) d?*

quandojkfeVwvenado ^ começou de

fequeyxarcom Deos di:^ndo^ porque

Icbra fcfta aos trinta & hum de

Dezem bro, como aponta Jcaõ Ma-
lanocmíeuMariyrologio. Adver-

tindo, que naõheeneaquclie Ri-

cardo Ingkz Monge do Convento

íhe nao dava humapeqnena da mtiyu de Arinsbcrg, que dcyxou grande

conftanáa que tinhao os Religiofos^que copia de livros cfcritos de maô , &
todas Jsnoytesfelevantavão às Matí- fcndo aberta íua fepuitura vinte

nas^fendo eiíe pelo conírario tão dtfcan- annos depois de fcu tàlcçimcnto ,

fado, ú^ pouco defvelado dofono, qusfó fc achou a maô dirty ta \u íca , &
aqueíla noyte madrugava em todo fâa> cm final do premio que tnha

anno-.Ú^fií ando algum tanto trafpor» nosCcOS, pel )quc trabal àra com
fado do [ono, vio duas peJ?oas venera

^eiSy quefahiaÕ do Coro j ^^Ihe di.\ião

efle verfo, Talia poíTe pat!| foli meri

Vcre beati : que quer dii^r : SÒ os Bem*
aventurados merecerãoforças parajo'

frertais coufas y as quaes palavras elle

tomou em lembrança , c^ po^o que nao

foubcffe Latim todavia o entendto ela •

mente. Por onde^ o irmao meu em Jefu
Chrijlo, pois neffa cafafois todos Bem »

aventuradosf não tendes que faber cx*

emplos alheyos^antes avifarme dos que

ca nãofabemos para com elles afervo*

cila cm lerviçodc íua Religião.

CAPITULO XXIV.

Da Vida de S. Pedro Abbade do

Mojieyro de Jgniaco , comofoy
eleyio Abbade de Claraval , éf
acabou/eus dias Janíameníe,

FOyo glorioío Abbade S. Pe.

dro muy nobre , quanto ao
mundo , & criado dcfde pouca

rar minha tibe;^* Eftes lucceffos vos idade no Paço delRcy de França,

apontej brevemente para voffa edifi* Onde era amado de todos , & muy
caçaÕ i(^ gofio efpiritual , a trocados mimoío deíRey , mas como Dccs
quaes vos peço me encomendeis ao Se» o queria para fua Corte , ordene u
nhor emvojfas craçoens ,paraqueme as ccufas de roodo, que elKey o
nãofirva de cafltgo contalos a outrem, vcyo a desfavorecer por algQas in

Cí^ não me aproveytardelles» formaçocns próprias do PaÇO , que
Epois trasladey a carta deite feordenaõdcinvlinaçoens mvejo

fanto Varaô Ricardo, darcy huma fas , do que fe enfadou eni forma

,

breve noticia de fua vida, que íoy que aífcntou de dar coitas ao mun,
illuftre com penitencia , jejuns, do,&meterfccm hum Moíieyro,

oraçoens , & outras obras mérito- que lhe fcrviíTc de íepultura a fcu

rias, &com percgrinaçoens , que nome, & encobri íTe a mudança da
com licença de fcus Prelados fez vida cm que determinava gaitar os

a Santiago de Galliza;, Roma, ]e- dias que andaíTc nella. Reíoluto

rufalcm, & outras caías celebres neíte parecer fc íahio húaiicyte de
por devoção , & concurlo do povo caía em trajo de peregrino ícm o
Catholico, mediante as quaes atri fentir nenhum de ícus criados^ncm

bulou fcu corpo , & o fez lugeyto faber dclie íe naô ao dia fcguinre

,

áslcys do efpirito de modo, que quando o achàraõ menos; buíccu-
cm vida, & morte rcfplandecco íc pela Corte ;íahiraó pclob canu-

rhos

Petrus

Anatalib,'

iiicjusvi.

ta. Viu-

ccut. lib.

50. An-
toiíin.

pau.x.ti-

tul. 17.

parag 13,
lib. de

Orif;inc

Orc^in.

Cjiterc.

Prac. Spi-

i-it.Hb.5.

C.15*



T)Â CH%0:h(iICJ DE C1STE% 833
nhos cm íua bufca , fcm haver pcf- Mãy de Dex)s , & querendo entrar

íoaqucdèíTefinaesdelICínem de« onde cftava, lho cmpediaõ deus
tcrminane o íimdeíkcafo, fcnaó cães de temeroía grandeza , que
cJReypôc alguns fcnhorcs, que con- arremctiaõ para o tragar, os quaes
jcduràraõ pclodisfavor o intento increpadosda Senhora fugirão , &
da partida , que em todos cauíou ella chamando-o para íi ,0 esforçou

grande laftima , por fcriDuyquc. com amoroías pala-ras, admoef-
ndo geralmente pela condição , cc tando^o a perftverar na cmpreza
brandura natural de que Deos o comccadaiemtcmordasteniac.es
dotara j & opropríoRcyde Fran diabólicas, promcttendolhe cm tu.

ça pczarofo do disfavor que lhe do fcr fua particular advogada.
dera , promcttco grandes prémios Foy noanno de Noviciado prova-
a quem déíTe noticia de feu cami- do em todo género de virtudes cô
nho , mas tudo era em va5, porque íummo rigor , querendo os Prcla-

o Santo hia dcfviado das eftradas dos fupprir com clle o que lhe faU

rcacs, & metido por atalhos , & tava de conhecimento,& dar hum
partes cfcuías, que o encobriaõ da- rigorofo toque a íeu efpirito , mas
qucl les que clR.ey mandava ,& da- tanto maib fino achavaõ o ouro de
do que o cncontraíTem alguns dcl- íua 'pureza quanto mais o metiaó

les j o habito pobre , & diflimula» no fogo da tribulação , & quando
do os naô deyxava advertir nellc. jà chegou a promettcr os votos , &
Viíitou o Santo deftc modo a Igrc- fazer profiiraô fclenne , tinha ad«

ja de S. Martinho, & outras devo. quirido tanta reputação, & credito

tas memorias de Santos , que ha no entre os ReligioíoS; que o venera-

Reyno de França, & depois guiado vaô como homem Santo , & cria5

por Deos, fe vcyo ao Mofteyro que Deos lho mandara àquelleCô-

Igniacenle, que hc da Ordem de vento para exemplo , & doutrina

Ciíkr ,& filiação de Claraval, on- de todos os mais, porque fua hu-
de pedio o habito de Religiofocô mildade era tanta , que nunca lhe

tanta iníiancia , que vifta fua devo- encomendarão oflíicio vil,&bayxo
çaô , & a firmeza com que perfeve- no Mofteyro , que clle dentro em
ravaemlhcíer dado, ao fim fe lhe feu cGraçãoonaójulgâíTe por mais

conccdeo, fcm íaberem mais de fua honrado de quantos pudera tercm
nobreza, ôjnacimento, que a quillo cafadelRey de França , & aíTiin

que repre''entava o trajo de pere- coftumava dizer , que naõ havia

grino,& fua pefioa própria, vindo na cafa de Deos officio q naô foíTe

taó pobre , & defacompanhado de muy honrado, pois a todos íc dava

feus antigos fauílos. E quanto S. igual moradia , ícrvindo-fc como
Pedro fe via ter em menos reputa» convinha, ôc quando (c conhece
çaó por cila caufa , tanto mais foN algúa vcntagem do prcmio,he para

gava deter vindo naquella forma , aquelles , que os homens menos
achando que lhe offcrccia Deos eftimaõ. Na paciência era hum rc-

fnayorcs occafioens de fer humiU trato de Job^ porque fcrvindo a

dc&deiernaconverfaô mais ma» muytos enfermos , & alguns deU
teria dx merecimento. Húavezef' les de condições aíperrimas , 5c

tando em oraçaõ, foy arrebatado duras de fofrer , porcmfa das cnr

cmcfpirito ,& vio huafala fcrmo. fermidadcs , que os fazem impa»

ílíIima,&nellahumthrono,emque cientes 5 elleíofría tudo aqui lo, &
citava fentadahúafenhora de grã- as aífrontasque alguns lhe faziaõ

^emagcAade
, que entcndco fcr a com húa manildaò taõ eiiranha t ^

ki Aaaaiij hum
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hum rofto taõ alegre , que parecia gor^ nem tratado com mais afpcre-

mais Anjo, que homem fugeyto a zaquc S.Pedro, a qual fora difficil

payxoens natúraes j & quando via de fofrer a hum homem robufto,&

agumdcftesqueorcprchendiafe- criado cm trabalhos, quantomais

nhoreado de cólera contra íí , íc a quem íe vira fempre em t.n os

proftrava em terra, 6: com os olhos mimos. Sendo ainda profcíTo no-

chcyos de lagrimas lhe pedia per- vo , & eftando hua noyte ás Mati»

daôdoagaftamento, que lhe dera. nas com o trabalho das vigiíias,co-

Na abítincncia foy tal , que paíTa» meçou a dormir, aflim em pé co«

va dias intcyros fem goftar manti- mo eítava,& fentindo-fe pegar por

mento, fenaô era hum pequeno de hua maó, como que oeípcrtavaô

paõ , & agua , que comia na Cômu- tornou fobre íi , & naô vio pcíToa

nidade pornaódarmoíiras de íin- nenhúa, de que ficou penfativo,&

guiar. Caufoulheeíta grande mu- rogou dentro em fcu coração ao

dança de vida híía enfermidade pe« Senhor, que foíTe fervido de lhe

rigofiffima fendo profeíTo novo , & molirar quem o eípertàra,S? como
com eftar ardendo em febre , &có outra veztornaíTeadorroirj&ícn-

dorcs no corpo grandiíl]mas,nun« tiíFc to^ar, abrindo os olhos de*

café lhe ouvio hum ay, nem houve prtfTa, vio junto de fi hummance-
mudança cm íuacoílumadamanfi. bo reíplandcccnte ccmooSoI, &
daõ , tanto que os outros Reirgio* depois de eílar aílim algum tempo,
íos pafmados de tal conflancia de fe foy paíTeando muyto de vagar

aninio , tinhaõ muyto em que cuy* pelo Coro à viíta do mcímo Santo,

dar , acerca de quem feria homem que logo cntendeo ícr o Anjo do
de tanta privança cõ Deos ; & defe» Senhor , que o efpcrtava em íeus

jando o Àbbadc de entender quem louvores , de que ficou muy confo-

íoíTe para laber como o havia de lado, Ôc procurou de ter dahi em
tratar, o vifitou algúas vezes , & diante os fentidos muy promptos
huâ delias lhe perguntou por feu ao que cantava, mas indo no rreyo

nacimento, & vendo que o queria das Matinas , & feguindo com a

cncubrir , o conítrangco com obe- voz alegre,& prompta o canto dos
diencia ao dizer, & quando enien. Pfalmos , lhe fobreveyo húa dor de
deo a grande nobreza de fua gera. cabeça taõ grande^que lhe conveyo
ção,& a privança que deyxàra com pedir licença para fe fahir do Co»
clR?y da terra, por fervir ao da ro , & ir repouíar hum pouco, &
Ceo 5 confundido comfigo mefmo querendo-fe jà inclinar diante do
domao tracamento,que até aquelle Altar mòr para ir para o dormito*

tempo lhe fizera , o esforçou a fc- no , ouvio hua voz , que lhe diíTc

guir o caminho que levava , & a íe aquelle verío de David : Lauáans
naõ lembrar no meyo de taõ gran- tnvocabo Dommum , ^ ãbinimicis

des trabalhos como havia na R c\i» mets falvus erOfC\uc quer dizer can

•

giaõ , dos mimos , & bens que pu« tando : louvando invocarey o no*
dera terno mundo ^foube-fe tam» me do Senhor , & ícrey livre de
bem ei tre os Monges a certeza de meus inimigos. E conhecendo que
quem o Santo era, & com iíiofc era tentação do demónio aquclla

acrcícentou em todos a reputação dor de cabeça , fe tornou a recolher

cm que jà era tido por fua virtude, para o Coro, & cantando com feus

naò porque faltaíTe gente nobilifli- irmãos íe lhe foy logo , & ficou íaõ

ma na Ordem, mas porque ncnhu domai ^& vitoriolo da illufaó do
dcUes fora provado com tanto ri* dcn)onio : ao tempo da Prima lhe

tornou
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tornou avir aqucllc carregamento via diante do Altar m6r da Igreja

à cabeça , fem faber determinar a accfa Iiúa tocha grandiffinia
, que

c.ufa, mas pcrfevcrando no Coro, alumiava cô ícu relplandor oTem-
& preparando-fe para commungar, pio todo ,& citando com os olhos

ao tempo de receber o Divino Sa. íixos nella goílando de a ver^fc lhe

cramcrto da Eucarifíia , lhe pare* foy por huma vidraça muy grande

ceo que lançava íóra da cabeça hua da Igreja , deyxando-o algum tan-

pedra de pezo incomportável , & to trií>e por fua partida, & fufpen*

com ella thc íahio a força da tenta- fo na fignificação do que feria , &
çaõ » & dor de cérebro com que o quando ao outro dia vieraõ bU'Caí

demónio o trazia mquicto,& tibio a S, Pedro para Abbade , entendeo

no fcrviço de Deos. Bem íey que que elle era atocha, que felhehia

no livro das grandezas de Cifter fe decafa,& o levava Deos para alu«

ccnta isopor outra ordem, mas a miar como relplandor de fua vir*

que íigo com pouca diíterença , te« tude outras almas neccffitadas dei*

nho per mais apurada , dado que Ia. Metido de poíTe na dignidade

híia^&outravenhaôiom.eímo fim, Abbacial, começou a governar o
Conhecendo-ícde todos a grande- Convento com tanta fatisfação , &
za de fua virtude , & o modo com affim mefmo com tanto rigor , que
que hia cada hora aproveytando de húacoufa >& outra caufava efpan*

bemem mel hor, o mandarão orde- toaos Monges. A quaquer hora
nar de MiíTa^ coufa que cntaófe que o buícaffem , o achavaõ com
naõ dava , falvo a peíToas de virtu- rolio alegre , com a voz branda , 5c

de muy apurada , 6c depois o fize* com as entranhas abertas para re-

raô Prior de Inhi muyto contra ceber,&confoIar aquelles que o
feu goíto, porque naturalmente vmhaóbufcar :cm todo tempo o
era humilde ,& naô fofria bem da- achàraô com hum repoufo,& quie*

remlhe honras avantejadas dos tacão admirável fem haver mudan-
outros Religiofos , que clle em caem feu roílo, ou fala, &pcrguni
feu entendimentojulgava por mais tandolhe alguns Religiofos como
dignos , & merecedores delias, alcançara aquclla quietação , elle

Deíic cargo de Prior , que clle fer- lhe coníeíTou , que fendo Noviço,
vio algum tempo com (atisfaçaõ do vira entrar dentro em íif quafí íen«

Convento todo, o clegèraõ por fivelmcnte hum efpiritocelefíial,

Abbade do Moftcyro de Valderey, mediante o qual daquelle dia em
a qual dignidade elle aceytou,conf- diante fentira húa paz , & quieta*

irangido de cenfuras , porq acha- ção interior , que o trazia íemprc
va que íeriac eílas honras caufa de unido com Dtos,6c de tal maneyra,

lhe fazer perder algum merecímen- que muytas vezes tomara antes fer

tode ter dado demaõ às do mun- lançado em hum forno accfoj que
do^ por íeguiremfugeyçáo,&p04 apartado daquella uniaõ amorofa,

breza a noíTo Salvador Jcfu Chri« que tinha com feu Redcmptor, &
íto , mas como íabia fer mayor o todo o tempo que lhe reftava de
merecimento da obediência, que o fuás obrigaçoens gaflava em ora*

de todas as outras virtudes , dcy- ção , ou era trabalhar de mãos na
xoufe vencer dos preceytos de feu fua cclla , tendo as mãos occupa-

Abbade , ao qual Deos tmha mof- das na obra , & o efpirito fixe em
trado a noyie antes húa viLõ em Deos :& muytas vezes acontecia

que claramente lhe moílrcu quaõ citando defte modoí ferem he re-

fervido era de fua clcyçáo : porque veladas coufas tocantes ao bem de

fcus
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fcus fubdiíòs. Tinha particular poderia vira taes horas por aquel-

graça do Ceo para pacificar os dif- íe caminho taô apartado do Mof -

cordcs, & confolar os triftcs, & tcyro, apè , & fcm companhcyro
quando andava algu de feus Mon- nçnhum^cftando elle havia muy tos

gcs tcntado/abcndo-o por Divina dias doente na enfermaria , que fc

revelação,o chamava de parte, & haó podia levantar da cama , nem
orcprchendia pornaó defcobriro para lha endcçcytarem , fe naó era

pcnlamcnto , & inquietação intc* cm braços alheyos; & quando ao

rior , que o molcfrava , & depois outro dia foy aonde S. Pedro cita-

com lhe lançar a benção, o dcyxava va , & o vio daquellc modo, conhc-

quicto,f?< livre da tcmaçáo, & ai. cendoquenaô le levantara do ley-

gúas vezes lhe aconteceo cíiando to , cahio no milagre , & arrepen.

cmfuace!Iaoccupado cm oração, didòdcfuamà tenção, eonkíTou o
ou doente na cama , apparccer cm pcccado , & compno a peniteccia,

cfpirito cm alguas oíBcinas, & cvi« que lhe foy dada, ficando dahi cm
tarcom fuapreferça alguas cíFcn* diante cm ícrviço perpetuo do
fas de Dcos , particularmente híía Mcftcyro,fcm querer mais intc»

vez, que hum homem criado de rcífe, que o das orâçócs dos Reli'

cafatevehumasdifFcrcnças com o gioíos , o meímo lhe aconteceo

ccllareyro íobre apagadafoldada, muytas vezes com alguns Religio-

porqucrcroruílico maisdaquillo fos,que hiaô caminho, ou cílavaó

que era bem , & do que ficara no cm qumtas , & ainda com os do
concerto ao tempo que o recebe- próprio Convento, &ccmoíabia5
raõ por criado do Moftcyro , & cfte dom de Dcos , que rinha, naô
vendo que o conftrangiaò a eftar havia ncnhú que ouíaffe cômctter
pela razaõ , & por aquillo que era faltas cm fua obrigação. Falecco

bem determinou ufar de hGa pro- ncftc mcyo tempo o Abbade de
pricdadc anexa a ânimos bayxos

,

Inhi
,
que lhe lançara o habito , &

quchc tomarvingançadoquenaô fendo elle chamado para aflíiílir na
pode haver direyto com iuftiça,& clcyçâodonovo Prelado, fe poz
naô achando outra ccufa cm que a cm oração pedindo ao Senhor lhe

podcífe executar , determircu de revelaffcqucm feria digno daquel-

pôr fogo a humas caías de cerra la Prelarta,& quando cílava mais

quinta do MofteyrOjôc indo jà para affervorado na contemplação , ou-
làcom o fogo metido em húa pa- viohúavoz,quclhcciíre

, que là

nclla, Iheapparcccoofanto Abba» cm Inhi ouviria o nome daquellc,

de , & com palavras afpcras lhe re« que Dcos tinha eícolhido para eíte

prehendeo fuamâ tenção, dizcn- cargo. Chegado elle ao Convcn.
do que naó quizeíTc por taó pc- to, fe tornou a pôr em oração, &
quena quantia pcrfc a riíco de ler foylhe dito, que confultaíTe cem
caftigado da jufliça , & de meter os Abbades,& Religioíos, que o
íua alma no inferno , mas fc queria aconi panhàraó no caminhOj & que
o rcftante da foldada , ainda que dcllcs íaberia o que defejava : foy

com razaô íe lhe naô devia , foííe S. Pedro ter com feus companhey-
pela manhãa ter cem elle à enfcr« ros,& perguntandclhequcm feria

maria , & logo lhe mandaria íatis- merecedor da eley ção , lhe refpon-

fazer tudo por intcyro. Fíccu o déraô todos, que nenhum tanto
Lavrador com ifío quieto , & de- ccmo cllc , & dito ifto de uniforme
pois que o Santo dcfapparccco

,
confcntimcnro, foy nomeado Ab*

começou a cuydar ccmfigo ccmo badc lgniaccníe;na qual dignidade

vivco
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vivcocomo coítumavajtrabalhan» Cardeal , foraó convocados para,
dofcmprcporaproveytarnocami. cieyçaõ de novo Abbade niu,tos*

nho da virtude Era particular de- Prelados <ia filiação de Claraval

,

voto feu Henrique Conde de Cam- & temendo í>. Pedro , que achan./

pania , fucceíTor do fanro Conde do-feprcíenteoconítrangeriaõao

Thcobaldo fundador de Claraval, fcr, mandou fua efcufa,Íknaõfoy,

cuja vida dcyxàmosjà contada, & mas como era vontade de Dcos,.
por confclho fcu , determinava o que governaíTc aquclla caía , derac>

Conde de tomar a Cruz, & paíTar os cleytores feus votos, & ficou

cm íccccrro da Terra Santa, mas fendo cdavo Abbade Claraleníc.

dcyxava de opor cm obra por aU Quizcra recufar aeleyçaõ , & rc-,

guns inconvenientes forçoíos^quc nunciar ích direyto , íe lhe m(y,

onaõ deyxavaô fahir de íuas ter* lembrarão as palavras , que noOo
ras. Para Dcos lho facilitar, efcre. Padre S. Bernardo lhe d íTera na vi-

vco húa carta a S. Pedro, pedindo, faô as quacs o conftrangeraó a fc

lhe que em fuás orações alcançaífc callar, & confentir o que Deos ti-

do Senhor remédio a feus nego» nha ordenado. Foy tal o rigor de
cios , taô fácil como lho podia dar, fua vida,& o cílranho rccolhimen-

naó no encontrando feus pccca- todefentidos com que íe tratou,

dos : tomou o Santo iíto muyto à vendo que havia deoccupar a ca-

fua conta, & dizendo huma Miífá deyra de S. Bernardo , & governar

porellc, vio no cabo delia na ulti» acafa cmquecllc fora Paílor
, que

ma collcda o próprio Conde cem fua vida era mais angélica, que hu«
oroftoalegre,&có a Cruz verme- mana,& tendo noticia delia o Pon-

lha no peyto,pela qual vifaõ entcn- tifice Romano , o mandou chamai:

deo eharcm jà feus negócios em para ver çpm feus olhos homem ra5

termos taõ bons , q lhe dcraó lugar cflimado^Jc Deos , & fc muyto o
de tomar a Cruz & querer ir à Ter- cóvidàra fua fama à devoção, muy
ra Santa,& aflinando o dia, & ho» to mais o moveo fua viíla , & con«

ra, achou depois , que aquella fora veríaçaõ , pela qual o venerava co-

d mefma cm q lançarão a Cruz ao mo coufa cabida do Ceo,& íe con

•

Conde. Eítando o Santo húa noy- fcíTou geralmente a clle, & recebco

te em oraçaô , lhe appareceo ncíTo a connmunhaô dçíuas mãos , ten-

Padrc S.Bernardo , & S. Ma!a. do-fe porventurofo dehaver no
chias, & entre muytascoufas que mundo tal homem em tempo de

lhe revelarão tocantes ao cllado, feu Pontificado. Tornando-íc a

&bem da Religião, cm commum, Claraval com muytas graças, &
& dofeucmparticula, o certifica pirvilegiosdoPapa,ôccom dtípe*

raõ que feria cedo Abbade de Cia- zas que lhe deu para fundar huma
raval, & pouco depois deílavifaô, Abbadia dcíia Ordem, por rc-

aconiccco a morte de S. Gerardo dempçaõ de íua alma. Foy dahi

íexto Abbade daquelle Convento, a poucos mezcs villtar as caías de

cuja vida , & martyrio fica efcnto íua filiação , & chegando ao Mof.
no capitulo preccdente,pela morte teyro de Valdcrcy onde primcy*

do qual (em que S. Pedro teve re- ro fora Abbade , llic deu huma ca-

velaçaó de fua gloria , & coroa de fcrmidade muy grande, com a for^

martyrio J foy cleytoem Claraval ça da qual perdco a vifta de hum
Henrique , Varaô eminente em le. dosolhos , pelo qual dava muy tas

trás, & virtude, & como pouco graças a Deos, dizendo que Ihcfi*

tempo dçpois o chamaíTcm para zcra mcrcc de o dcíaprcílar de huip

> de
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defcus inimigos capitães, & deo fcu Creador comgcraes lagrimas

dcyxar com menos guerra que an« de todos íeus filhos efpirituacs^a

tes, pois não tinha mais que hum quem cllc confolou depois de fua

de que íc guardalTe. Andandodc- morte com muy tas vifôes^&appa-

pois de íua tornada em comp-nhia recimentos , & com grandes mila.

do Convento, que andav« ir^ba. gres^quef£zeroíualcpulrura;dos

Ihandoemfcgarospães^quetinhaõ quaes não faz mcnçaó Pedro A;^a»

em fua quinta ( ainda que Saro An- tahbus, nem o Catalogo Ciílcrcie •

tonino diz , que fuccedco cfte mi- íc, a quem vou fcguindo em tudo,

lagrc dentro no clauftro do Mof- com os quaes me he também necef-

teyro) vio ro meyo dclles andar fario faltar na certeza doannoem
três mulheres, de fermofuraadmi. que falcceo , ainda que per boa

ravcl , & alterando-fc de as ver em cof^t^ me parece , que feria no de . .

companhia dos Monges , íe foy on. Chriaode mil ccnrooyttnta
, ôc fc-

'^""'

de andavaô , & as começou de rc if > pouco mais cu menos , ícu no- 1 1 07,

prchender afperamentc daquclle ^^ cí^à entre os Santcs Canoni-

atrevimento, mas a que entre as zados da Ordem de Ciftcr, &co-
outras parecia mais fermoía , o nio ta 1 celebra a Igreja fua feft a, cm
aquietou dizendo.que fe não agaf

.

quacorze de Março.

taíTe. porque cila era a Virgem Ma-
ria Mãy de Jeíu Chrifto , & as ou-

tras duas Maria Magdakna,&Ma. CAPITULO XXV.
ria Egypciaca ,que vinhaó animar

,

& confolar os Religiofos cm feu Da vida, ^ mãravilhoja virtude

trabalho, & dito iftodcfaparecé. de Santo Hugo Abhade do Mof»
raõ, deyxando a S. Fedro muv có- leyro de Bonavale da Ordem de

íolado, em ver que tinha íubditos Cijier , com a relação de feu modo
taõperfeytos, qiiemereciaõ favo- deprocedernas coufas degover»

res táo pouco coftumados, &vifi- no,

tacões da própria Máy de Dcos.

Chcgava-fe o tempo, que o Senhor ¥J Ntreaspeííoasilluftresaque petru?

tinha limitado aos trabalhos de feu W:^ noíío Padre S. Bernardo lan- Auuaiib.

Santo , & determinado para lhe çou o habito vivendo, foy huma
v"ta*Au*

dar o repouío merecido por mcyo delias Hugo , que tocado da maó roniu."

dclles,& alguns dias antes da fcfta de Dcos , & movido da fama que P'"- *•

do Natal, teve huma revelação , havia no mundo dos Monges de pÍág*i4
pela qual t ntendeo , que fc chegava Cifíer , fe vcyo tomar o habito a vincent/

lua morte, pcrparou-fc comocon- Claraval na tior de íua idade , &
"òf hV

vinha, & depois de ter naqucllefo» quando omundolhecíiavacíFcrc- tonai.*"

lenniflimo dia afliílido a todas as cendoos goPoSjôc paífatemposda

horas, & dito todas íís três MiíTas vida: &comoafaniidadedaqutlle
em Pontifical , como cuíiumão to- Convento ,& a perfcyçao íom que
dos os Abbades da Ordem de Cif- fe vivia nelle provocaíFcm a devo-
tcr,lhedcu hfia febre acompanha- ção,naóí6aosmiUy perfeitos,mas
da com grandes dores de cabeça, ainda aos tibics,Òc pouco devo-

com a qual cítcve lidando até os tos. Hugo íe abraçou com a Cruz
quacorze de Março, apurando ncf- da penitencia , & começou tíc fc-

tes dousmiCzes,& ir. cyo a virtude guir aquelle caminho com tanto

da pacicncia,nocftrcm*o defuasdo- fervor , que todos davaõ graças a

rcs , & nefte^dia deu o cfpititoa Dcos dever em taC poui os annos

tanta



tanta pcrfeyção^& como O demo. que lhe occorriaÕ cm quacrqucc

nio fofra mal cites bens raó contra* matérias que foliem. Era noíTo Pa

'

rios a íua condição, determinou de dre S-Bernardo muy particular ft u
o apartar da RcUgiaô , & tornallo amigo , & goílava muyto de fallar

outra vez ao mundo,& taõ ( ^caz* com elle couías de crpirito , que
mente o atormentou com cita teu- por íerem muy fublimcs fc naó

ração p que Hugo cíicve cm vcfpo- deyxavaó entender de todos, per-

ras de dcyxar o habito, & tornar- que cm qualquer delias que o San-

feàvida paíTada , mas como era 10 lhe tocava, conhecia claramíCntc

devoto da Virgem Maria Senhora com quanta íubtileza lhe cftava

noíTa , quiz primcyro de fe íahir, Kugo penetrando as duvidas :aju-

cncomendarle a ella^ & pcdirlhc dava cambem efta amiíadeadevo-
que o foccorrcííe no meyo dcfla çaô que ambos tinhaô à Virgem
tribulação, &alumiaíle fcupcnfa- Maria, em louvores da qual gaíla

mento para naó errar o alvo de fua vaõ algumas vezes a n^ayor parte

íalvação neíia duvida cm que efta- dos dias. Continuando Hugo ncf-

Va ; acodiolhe a Máy de mifericcr- ta perfcyçaó de vida , (ucccdeo mã-
dia,& entrando húa vez na Igreja, dar noíc Padre S. Bernardo fun«

viofobreo Altar a Rainha dos An- dar a Abbadia de Bonavalles , ôç

jos com o menino nos braços , a bufcando quem mandaííe par i Pi c«

qual lhe promctteo vitoria da- lado dejla^naõ achou outro de mais

qucUa tentação, o confoloujôí ani- partes , nem taõ accfcmodado para

mou a feguir a emprcza começada, o governo cfpirstual , & temporal,

defccbrindolhe o engano com que como Hugo, porque para hum q
oinimi^otrabalhava por divertir habilitava a íantidade da vida , &
feu peníamentOi depois diíto lhe para outro a grandeza de íeuen-

moítrou os Myiknos do Naci. tendimento. Quizcra o Santo cf-

inento,Vida, Payxaó, Rcfurrey- cuzarfe do cargo, pedindo a noífo

çâo,& Aíccníaó doFilho de Dccs, Padre S. Bernardo, que o naõ apar-

porhum modo laô claro, que ícu taíTe de fua prefença , & convcría-

cntendimento ficou penetrando çaõ, pois havia outros, que com
grandes fegredos cm cada hum mais íufficiencia podiaõ governar

delles , & com ifto o deyxou a ten- Abbadias , & a elle íc lhe fazia de

tíiçãodemodo, que nunca maiso malcuydar,quehaviade darconra

inquietarão defcjos de fe tornar ao a Deos de mais almas que da fua

,

iriundo,antesflorecçndo cada hora mas vendo que fe lhe naõ efcuíav^

na virtude, chegou a fumma per- decompriropreceytodaobcdieU'-^

feyção; era na contemplaçãomuy cia, nem o íanto Abbade levava

íubiime, & afervorado ^ porque bsm rcplicarlhe mais na matéria ,

como tinha prefentes as miudezas abayxouacabtça ,&fí yfervir no
da vidadcChrifto, que a Virgem cargo, que a obediência lhe man,

^arialhemoftrou,& as trazia ef« dava, onde fez húa mudança nota»

tampadas na alma , no ponto que vel de vida , porque como ci le pro-

íc punha cm oraçaò , era logo arre» prio dizia aos que lhe eftranhavaô

batado de feus fcntidos , & trans- o rigor com que fc tratava : o modo
formado em outrohomem decon- devidapaíTada era ccmo de fubdi-

diçaõ difFcrentc , ajudando-o em to , que tinha cenfurador de fcus

tudo iílo a delicadeza de feu entcn- defeycos , & quem Ihps havia de

dimcnto, que penetrava natural* emendar,& a de Abbade convinha

Oienteos mais íoberanos fegredos ler tal como de pelloa que eíiava

delam*
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defamparada de emendas, &obri. íepartio no outro dia a gozar da

gada a emendar vidas alheas.Logo eterna Bcmaventurança j & appa-

no principio de fuaAbbadiafuccC' recendo dahi a poucos dias ao ían.

dco, que entre outros Noviços toAbbadcHugo, Ihcdcuos agra-

que tomou , veyo hum bem naci- decimentos da boa obra que lhe fi-

do, & que deyxàra no mundo grã« zera em fer feu fiador para com
des riquezas por fervir ao Senhor, Dcos, Sr o perfuadir a c]uc ficáíTc

& fendo depois tentado para dey- na Ordem, ôf lhe contou abrande

xar o habito, & tornar a íe cngo!- felicidade, & gloria em que cilava

far nos peccados antigos , fe veyo collocado , cõ outras muy tas cou-

confeíTar ao Santo , & a voltas dos fas , & fegredos , que o Santo nao

dcfcy tos , lhe dcfcobrio efta tenta- quiz nunca dcfccbrir , por ferem

çaõ diabólica: era o fanto Abbadc taes, que faziaô cm feu louvor.

Mcílrc deites males pela experien- Outros dous Noviços havia no

cia dos muytos que tivera cm íeu Moíicyro de Bonavailc , hum dos

Noviciado, &compadccendo-fc da quaesfora no mundo foldadodcf-

afflicçaõ do Noviço , o confolou garrado,& perdido , & outro Cie.

com palavras accõmodadas ao que rigo dotado de muy tas rendas , &
ícntiaferlheneceíTariOjpromettcn- Benefícios Ecclefiaíiicos ,' ambos
do de fer íeu fiador com Deos , & os quaescahiraõ em tentação gra-

lhe alcançar falvaçaó , íe clle pcrfe* viííima de deyxarcm o habito, & íc

vcraíTe na Religião có animo conf- tornarem ao mundo, & o foldado

tante, & na obfervancia da fama vio cm fonhos hum poço de taõ

Regra 5 & também lhe rcprefentou defmedida altura, q cahmdo ncllc,

avaidadedas coufas da terra, & o lhe parecia gaftar cfpaço de trcs

feguro premio da gloria , que o dias antes de chegar ao fundo, &
deyxou a tentação , & ficou o de- contando-o ao íanro Abbade junto

monio vencido, & fruítrado de com a pouca vontade que tinha de
fcusdefejos. Chegou o tempo da perfcvcrar na Ordem, cllc lhe in-

profiíTaó , & acabando de promet» terpctrou o fonho dizendo, que fc

ter os votos, o tomou hua dor de confcntiíTe na tentação do demo.
cabeçal & logo húa enfermidade nio, & fetornaííc ao mundo, cahí-

tal , que por deus annos continues ria no pego , & abifmo do inferno

O teve empregado cm hua cama pa- antes de pouco tempo ,& ajunran.

dcccndo dores grandiílimas^ cm doaiftomuyrasadmoeílaçocns, &
todas as quacs moíirava hum aní« conícihos íantos , nunca pode aca»

moconftante, &invencivel, por- barcomellc, que dcfiíiiíTe de íua

que quanto a enfermidade o mais pertinácia; & aíiíim fe tornou ao
moleftava, tanto mais paciência ti* míjdo fugitivo dos olhos de Dco?,
nha , & no fim de dous annos lhe comooutro Caim, onde depois de
apparcceo o fanto Patriarca Job, paíTados três dias foy morto cm
confolandc-o , & promettendolhc certo delafio,&decco ao pego in-

da parte do Senhor hutna Coroa de fernal,que íe lhe moíiràra na viíaõ.

gloria íemelhanteàfua, por quan. O Clérigo pofto que naõ foíTe me-
to na vida , & paciência lhe fora nos vexado da tentação, todavia

muy femclhantc ,& aperccbendo-o pcrfcvcrou, vendo que o Tanto Ab-
a deyxar os trabalhos do corpo ao badc Hugo lhe prcmcttia pela per-

dia fcguinte. Foraô muy alegres fcverançaoRcynodoCco, & fica-

eftas novas ao Religioío, & pedin- va por fiador da proir cíía , toman.
do todos os Sacramentos da Igreja do por companhcyra na fiança a

Virgem
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Virgem M ria , & chegando o í<.c- Hago dom de profecia > & dizia

ligiolo alguns annos depois de íua por mílinto p;irticular do Efpirito

profiírâ6aoarti;2,odaír.orte, apro- Santo as coulas que cltavaó por
pria Virgem lhe apparccco , di2cn» vir , & outras que aconteciaò em
do que vinha a comprir íuaobn- partes muy remoças, & diíiantcs

gaçáo , & tirar a limpo a palavra

,

donde elle cliavaj, & adoecendo hu
que cm fcu nome empenhara o Ab* moço que o íervia chamado Joaõ,

bade, porque no dia feguinte o me- fc poz a doença cm vários cfíados,

teriadepoíTc na Bemavcniurança
j porque húas vezes dava moftras de

& certo elle com taô boa nova do ícr mortal, & outras parecia dcf-

que dcfcjâva , contou ao Santo, & pcdiríe totalmente, &dcyxar o cn.

a todo o mais Convento a vifaô^ fermo com manifcftos finaes de vi •

que tivera , & ao outro dia deu o da , & quando jà todos confiavaS

cípiruo a fcu Creador,& fe foy go» que cícapâria,lhes certificou o San-

zar do premio merecido, por dcf- to que morreria dahi a tantos dias,

prezar as couíâs da terra. Eílando comofevioporobra noponto, &
o Santo com os outros Religiofos hora qucaíTinàraj & o próprio lhe

no Coro às Matinas da Annuncia- ac^^nteceo com hum Rcligioío pa-

çaô de noíTa Senhora , vío andar o ralytico, & que jazia na rama , por-

dcmcnio no meyo dciies , & para que indo-o viíitar, lhe diíTc que
onde quer que o Convento hia , o íe preparaíTe para tal dia , porque
acompanhava fcm fc apartar dclle; entaô era o tempo,em que acabaria

cntriAecco-íe o Santo nmyto de fua peregrinação , & fe poria ter*

ver entre feus filhos taô mà com- moa feus trabalhos ; fello o Reli-

panhia,naõíabendoacaufa , ôc pe« í^iofoanim,&: na própria hora aca

dindoaDcoslhadeclaraííe cnttn» bou a vida. Succedco mandarem
deo íer por algum pcccado parn- decerto Convento da Ordem hum
cular,quc certo Monge cõmettéra, Convcrfo peniteciado a Bonav il^e,

dado que naõ foubcííe nem a qua- o qual cjiegou ao fim da vida de fua

lidadc do peccado , nem o author enfermidadejcótcíTou-fc para mor-
delle ; mas chamando o Convento rer , & deyxou encubcrto o pcccâ*

a Capitulo , lhe declarou com paU* do,porque andara em penitencíajôc

vras muy fentidas,aflim o que vira, íabcndo o Santo cite mal por Divi.

como a revelação que tivera, enco» na infpiração, o vifítou,& admoef-

mendandolhe pelas Chagas de jcfu tou muy tas vezes , diíferindo de

Chriílo q fe naõ deyxaííem guiar induftria darlhe o Sacramento da

das pcrfualoens do dtmonio, pois Eucariftia : & vendo que nada baU
os levava por caminho de condtna. tava, nem elle podia mais fazer,

çaô eterna ; & acodindo todcs a por ícr matéria de confciencia ,

confcíísrfuas culpas, (alvo atucU permittiotrazercmlhe a Commu-
Ic pcrcujorelpeytoodemof ioap- nhaô, & como dalli a pouco en*;

parecia, tornou a fc^;unda vez a traíTe cm artigo de morte,comcçou«

íeguir a Comunidade , & chaman. a gritar que ardia, & fe lhe confu.

do o Santo de parte ao culpado , o miaó as entranhas cm cruclií/mo

admocílou entre fi de feu deícuy- fogo,& fem emenda , nem outro

do, & do perigo cm que andava j& arrependimento acabou a vida,

no pcnto q o Monge alcançou ab" deyxando magoados quantos fc

íolviçaódaqutlla falta, dcfappare- achàraõ prcíentcs, em particular

ecoo inimigo,Ôcnurica roais o San- ao íanto Abbade, que chorava icm

to o vio entre os Monges. Tc.v^^ paciência a perdiçi<õdaquclla alma,

Bbbb que
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que en^eytava o remédio por fua craô fcus olhes convertidos em
obílinação,&: própria culpa. Hum fontes de lagrinias , & quando cc*

companheyro do ccllcyrcyro de iebrava, c]ue era quaíi todos os

Bonavallc veyo a cahir em cama de dias , era tanta a compuncçáo, &
certa enfermidade pcrigofa , & brãdura de cfpirito, que tinha,que

vcndo-fc em termos demorte,pre- muy tas vezes fe detinha cí paço no-

parou íua confcicRCia com todos tavel , para que as lagrimas lhe

os Sacramentos da Santa Madre dcfoccupaíTem a vifía , & podcíTc

Igreja , & confcíTando-fe a hú Re» ir por diante com o íacnhcio. A
JigiofojlhacdiíTe entre outros hum todos os PalTos da Payxaõ tinha

pcccado grave , & quando veyo à fingular dcvcçaô > mas ao Eccc ho«

abfolviçâo, lhe diíTe o Coriftfíor mo, & coroação de cfpinhos muy-
que feria muy acertado confcífar tomayor^&onde qutrque via híí

aquella culpa ao fanro Abbade. dcftcsdous Paílos, íe detinha íuf-

Accytou o enfermo cfte confelho, penfo, & transformado na contem-

&oporiaôlogoemobra, ícHugo piação das dores,& afflicçcens de

cítivera em caía : mas promettco Chrifto íem fc lembrar de fi mcf.

que, fea vida lhe duralTe atè elle moinem do lugar emqueeftava,
tornar jfeconfelTaria logo cõelle, peito que fcíTe em publico ; íuas

& aceytaria a penitencia, que lhe abftinenciascxccdiaóomodo que
dcíTc. NaóteyeiftocíFeytOíporq boamente fe pôde crer, porque ai-

a enfermidade era de forte , que gilas vezes paífavaô dous , & três

antes do Santo tornar a cafa , elpi. dias , fem lhe lembrar que havia

rou o doente , naô fem grande dor cutro mantimento mais que a me-
de fua aufcncia j & vindo Hugo ditaçaô da Gloria ,&acontem pia»

para fcu Moíteyro de Bonavalle , çaódaPayxaòdeChriíio, cm que
o defunto lhe apparcceo húa noyte íua alma recebia tanta coníolaçaô,

no dormitório, & pondo-fc de joe- que naó achava o corpo menos os
lhos diante dellc , confcífou o pcc- manjares temporaes.De ncytc dor-
cado com todas as circunftancias

,

mia muy pouco , porque todo o
contandolhe quanto paíTára com tempo gaftava cm rezar, & con-
fcu ConfcíTor, & accrcfcentando t€mplar,6f asmaisdasnoytesgaf-
que em pena delle padecia tormen- tava na Igreja de joelhos diante do
tos muy grandes, & duros de fo- Altar niòr,& quando a nectflida»

frer. Deulhc o Santo a abfolviçâo, de ,& fraqueza do cérebro o conf*

& inteyrando-fe depois do Confcf- trangiaô a tcmar algum rcpouío ,

for, achou paíFar tudo nos termos, fobre os próprios degraos do Al*

que c defunto lhe diírera,pelo qual tarfecncoftava^&alli tomava ai-

começou a fazer oraçoens^ & cíFe- gum pequeno dcfcanço ; & chegou
recer facrjficios , & como húa noy- a cftado , q«íe quafi perdera o jui-

te cftiveíTeoecupado nefía cbra de zo,fe noíJTo Padre S.Bernardo(que
piedade , lhe appareceo cercado de ainda vivia ) lhe naô mandara abfp

refplandor , dandolhe novas de íuíl terfe algum tanto das vigilias , íc

felicidade , & agradeccndolhe fcr fallar com toda a gente íccular, 6c

cUe o meyo,por onde lora livre dos Rdigiofa , atê fe lhe tornar a con.

tormentos em que eftivera. Tinha fortarocérebro , & cobrar intey ra

Hugo particulardom de lagrimas, faude. Tinha grandes revelações,

porq cm todo o lugar onde fc faU & mimos de Deos, os quaes iraba»
lava cm morte, juízo, ou na Pay» Ihava fempre por encubrir

^ & ef.

xaôdcncíToSalvadorJefuChrifto, condcr aos homens , tugindo da

honra,
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honrais? veneração

í
que por dícs

lhe pcdiaò dar. E ci^rrc os nia s '
~~~ '

conta Santo Antonino que, cn- CAPITULO XXVI.
trandoo Santo huma vez na cJiur-

maria^ viofobrc o.hoinbro do cn- Como à inftâmia dofanto Ahbadê
fermeyro húa pomba alviíííma , a litigo fe mandou celebrar na Or'^

qual voando fc I he chegou à ore- dem de Qfier a Exaltação da Co »

íha , &cni voz humana ihe diííe: roa de Chrijio} & damjiitmção
Em nome do Padre, do Filho,&: do prímeyra defta fejia , ó da morte

E.fpirito Santo apercebc-te , porq dofanto Aébade.

te manda S. Bernardo paíTar a Aic»

manha, & fazer paz entre o Empe.
]|J Araofanto Abbade de Bona-

p^^^^g
rador ,& o Papa. Movido da qual

Jj valíe ver comprido feu dcfe Anacaiib,

admoeíiaçaõ,(efoy ver côo Empe- jo, & conformes as vontades da. ^^S'"''-

rador Frederico,& o aquietou de qucllesquehiviaò dcmãdar guar Brcíiaí.*

iDaneyrasque fe concluirão por feu ciar , & celebrar a ftfta do triunfo Ord- cif-

Hieyo as mquictaçôts, em que tra da Coroa de cfpinhos , íc valco da ^SS^^.
zia o Papa, & toda a Igreja. E que» oraçaó, & facriíicio do Altar , pe hiLio*

ro advertir quencftetcmpoera jà dindo cm huma, & outra parte a ^^'
^JJl*'

falecido noíTo Padre S Bernardo. Dcos que .antes de íua morte lhe s.Dio-

*

Sendo jà velho, foy aoCa.piíulp. dcyxaífc ver comprido eíledeícjo, nyf.Pa.

géraldcCifter, onde fe ajuntarão & honrada com folenne triunfo
'^*^^'

todos os Abbades de França , ^ aquclla iníignia^com que Ciiriílo

Inglaterra , & ordenando-íe aUí triunfou do demónio, & nos fran.

muy tas coufas tocantes à honra de qucou o caminho da Gbna; & aca

.

Dcos, & augmenío da Religião, bando a ultima Mifla de tres,quc

cile perfuadio ao Abbadc de Cif- diíTe por cfta cauía , o coníolou o
ter,& a todos os mais que man- Senhoccomhúavifaõmaravilhofa,
daíTem celebrar na Ordem a fcfta em que o certificou que fem duvi»
da Exaltação , & triunfo da Coroa da fe lhe concederia lua petição j &
de efpinhos de noíTo Salvador Jefu quando fc chamarão os Abbades
Chriíio, como a celcbravaõ muy- para votar , todos aquelles , que
tas, ou quaíi todas as Igrejas de rcíiíiiraó à petição do Santo , íc

França: & como fua vida,& au- achàraõ com infcfriveis dores de
ihoridade valia tanto, moveo os cabeça, & humquefolicitàra arc«

ânimos de todos os Prelados da Re- pugnancia,comfarncfís, &de va-

ligiaó a condccenderem na petição rios cflranhos.Caufou iílo cípanto

do fanto Abbade , fe naõ foraô ai* cm todos, fe naõ foy em Hugo,quc
gunsj que punhaõ inconvenientes, cntendeo o mcyo,qae Deos bufca

•

& vendo-fc Hugo cm termos de va para lhe íatisfazer fuadevcçaõ,

lhe íer impedida lua devoçaó^buf-, & confolando o Abbadc de Ciíler,

cou o dcípacho cm lugar fcguro. & os mais,que vio triftcs pelo peri.

go dos Abbades , fe foy acompa.

nhado de todos cllcs, onde jaziaó

^^^ os enfermos, & perguntando a ca-

da hum dcllcs le ellavaó amda de-

terminados de rcfiíhr à honra de

Ghriílo , & fua Coroa , como vio

nelles arrependimento do paliado,

& propofito àt íe emendar ao dian-

Bbbb ij te^
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tc ,& ferem dc Voto , que fc ceie- me Chriíiaõjmasachando-fcoEmi

braíTc com grande folennidadecm pcrador naqucllc tempo talto de

toda a Ordem , lhe poz as máos na gente , & dinhcyro p ira tomar a

cabeça, mandando às dores em ícu cargo taô grande negocio, man«

virtude das que Chrifto padecera doufcus En^^bayxadnres a Carlos

com aqucUe tormenro,que os dey- Magno , de cujas façanhas , & vi-

xaíTciíicàraólogofacSifóoAbba. tonas ellava omundo chcyo, pe-

de frenético eíleve daquelle modo dindolhe que, pois elle ao prcfcntc

até fe determinar o negocio por naô podia remediar tantos danos,

naò fcr parte na gloria deíla fcfta compriíTe elle com a obrigação qus
quem tanto a encontrara,& depois tinha, & moftraíTe o Catholica

que fedi ííinio, & promulgou cila zelo, que fempre tivera para as

ley>indo repicar Oiíínos por man- coufas da honra, & augmcnco da

dado de Hugo, &fa cr outras de- FêCatholica:&para mais o mo»
monftrsçoens de alegria,© Abbadc ver a piedade , & compayxaô,man

'

torncuemfcu juizo, mas taõ fra* dou com cftes Embayx<dorcs o
CO , & debilitado , que fe naô po- próprio Patriarca, que como teíle*

dia mover da cama, & indo-oviíi- munha de vifta rclataífe a Carlos

tar o Santo , lhe deu íaudc perfcy- a dcOruiçaõ fey ta em Jerufalem,&
ta em virtude da Coroa de Chri- nos lufares fagrados, com outras

fío. E pois tratamos o modo, com circunílancias, que na carta fe naô

que fe introdufio na Ordem de Cif- podiaõ efpecificar j& de tanto cf•

ter cfta felia , naô fcrà coufa fora feyto íoy fua vinda , & a compay-

dc noOo inftituto dar cO'ta da xaô,comquereprefentouamiícria

caufa como fc inftituhio na univcr- dos Catholicos , & a tyrannia dos

fal Igreja , oquc faremos ícguindo bárbaros , que Carlos lhe promct-

a Hclinando Hifíoriador famofo, teodepaífar a jerufalem, & vingar

& Monge da Ordem de Cifter , & as deftruiçoens,& affrontas fey tas

a Pedro Anatalibus , & outros que aos Catholicos ,& aflim o cícreveo

tocaÔefta matéria. Hcpoisdcfa* aoEmperadordeConftantinopla,

ber , que reynando cm França o deyxando ficar comíigo o Patriar-

CathoHco Emperador Romano caparalhefcrvirdeguia , &: avifo

Carlos Magno , grande defcnfor nefta jornada ,
que logole poz cm

da Igreja Catholica , cntràraÔ os ordem, mádando chamar fuás gen-

infieis em terra de Paleílina, & lan

.

tes , & ajuntando grandes foccor-

çàraô fora de fua dignidade o Pa« ros de todas as Províncias fugey-

triarca de Jerufalem , & outros tas a feu Império, com as quaes

inuyts Prelados, fazendoosou- paifou à Palcftina , & depois de
tros Fieis fcus tributários, & def

.

vários recontros, em que dcsbara-

truindo as Igrejas , Mofteyros, & tou muytos exerci tos de bárbaros,

outras muy tas cafas de oração; & chegou a Jerufalem, onde tcvema»

lafiimadoo Patriarca detaõmifc* yor rcfirtcncia pela boa gente de
ravel caio, & de ver os higarcs,on* guerra , que cftava recolhida dos
de Ghrifto obrara noíTo remédio, muros adentro , & lhe dcfendco a

fopeados ,& dcfacatados daquf lia entrada por muytos dias , mas ao

barbara gente , íc veyo ao Empera • fim íe houve de entrar, onde anda-

dor de Conftantinopla a pedir íoc- raõ à cfpada quãtas pcíToas fe acha-

corro, & lembrarlhe a obrigação, raõ , fcm tomar nenhúa a partido,

que eomo Catholico tinha de re« porpequena,ou velha que foíre,&

mediar cfta affronta fey ta ao nch fazendo depois vir todos os Chri-

íláos.
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flãos , que andavaõ fugidos pelos do cavallo , cô a cabeça dcfcuberta

montcs,oufcrecoliiéraó a lugares foy acompanhando a prociíTaõ até

maritimcs,lhc rcítituhio Tuas caías, a Igreja de Santa Sofia, às porcas da
&fazcndas,&dcyxando-osquie- qual cftava o Emperador Grego
tos, & cô bOá guarnição de arín2S, com feus filhos , & parentes 3 & cô

mantimentos , & gente de guerra, todo o luílre de fua Corte , & chc-

tomou feu caminho para Coníian* gando-fe ambos aver, fe abraçarão,

tinoplajaíTolando de volta quantas & dcraôpaz noroflocommoftras
terras, & fortalezas achava dein- dcverdadeyroamor^fubiraó-fcde-

fieis^fcm conceder vida a algum, poisdifto hotheatro, & fcncados

nem deyxar muros levantados nos dcbayxo dos dóceis ouvirão hua
lugares, que podiaô fervir de jugo oração elegantiílima , que lhe fez

aos moradores da terra. Sabendo- oPatriarca,amayor parte da qual

íc emConítantinopla fua vinda , era de louvores de Carlos^engrá-
Ihe mandou o Empcrador apare* dcccndo as muytas vitorias , que
Ihar hum fumptucíilllmo triunfo, alcançara de inimigos da Fé Cai?

& levantar nas ruas , & portas, por tholica , ôc a liberdade com que ex-

onde havia de entrar,muytos arcos pedia feus thcfouros pela liberda«

triunfantes, & nclles cículpidas de de, & honra da Santa Madre Igre»

meyo relevo , ^ de figuras inteyi ja, com outras coufas dcíle modo

;

ras codas as batalhas, & vitorias & acabada eíla folennidadc , foy

alcançadas de infiéis nodifcurfo Carlos levado ao Paço Imperial

,

de fua vida. A Igreja principal da & agazalhadonellc comamagnifí-
Cidade , & chamada Santa Sofia, cencia,& liberalidade devida a fua

citava ornada de pannos de curo,& peííca, dandolhe todos os dias,

feda,& no meyo delia humtheatro que allife deteve banquetes cufto-

de madcyra com dous dóceis de íiíiimos ,& quando fc houve de ir,

borcado, & dcbayxo delles duas lhe oíFereceo o Empcrador Grego
cadcyras de obra admirável , am« todo feu Eíiado,dizendoque efco»

basde hú toque, & do mcfmo fey- Iheífe dellc a peça , que lhe déíTc

tio para aílento dos Empçradorcs. mais goílo , porque o feu feria fa-

Quando Carlos chegouhuma jor. zcrlhc fervicoda meihor coufa de
nada da Cidade, o fahiraó a receber feu Imperioj mas o Empcrador Ro-
todos os Capitães do Império Ori- mano, que naõ cubicava Eftados,

cntal com a melhor , & mais luliro- nem riquezas da terra, pois em hu-

fafoldadefca que tinhaõ,& chega, ma, ôcoutracoufa podia repartir

do junco dclie, lhe abayxavaó as com todos, pedio ao Conflantino-

Águias, & bandeyras , & o hiaõ politano que repartiíle com cllc

acompanhando cm ordem militar das muytas relíquias que tinha ,

com linda continência. Pouco de* em particular da Coroa de Jefu

pois o veyo receber o Senado Côf- Chriíío, que tinha cm feu poder,

llantinopolitano com todos os Condecendeo o Grego facilmente

Princípcs j& Senhores do Império em fua peciçaô,& mandando ao Pa»

Grego j & quando jà queria entrar triarca que publicaífe jejum por

pela Cidade , fahio o Patriarca , & três dias , no fim delles fe foraô os

Clcriía cím Cruzes levantadas, Emperadores ambos ao Templo,&
cantando louvores a Deos pela vi- com os pês defcalças , & as cabe-

toria,qucderaaieupovOi&quan. çasdtfcubertas fc proíiràraõ jun-

do Carlos Magno vio asinfignias todo A'tar,ondeeíhva hua cayxa

de noíia Rcdcmpçaó , apcandc-fc de curo com a Coroa de cfpinhos

Bbbb iij de
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de noíTo Salvador , pedindo com grande relíquia. Eftava na Igreja

muycas lagrimas ao próprio Sc* de Santa Sofia ao tempo que a Co.
nhor, que por nôs quiz feraior» roa fe houve de partir hum homem
mentadocomella, que foíTe fervi- cego, furdo, & mudo , todas as

do de enriquecer o liTiperioOcci' quacs enfermidades tinha havia

dental cem parte de fua Coroa,pois trinta & dous annos continues fcm

tinha jà engrandecido o Oriental cfperança de melhoria algua ,& ao

com toda ella, & outras muytas tempo que fc tirou a Coroa do co>

j^íignias de íua Payxaó íagrada

;

ire cm que eftava, rcccbeo o fcnti.

depois difto fe Itvantàraõ ambos, do da vifta
;
quando a corràraó , o

Òi poftos de joelhos mandarão ao deouvir;& quando lançou as fio

Patriarca queabriíTeacayxa^don* res ,a falia jdcyxando os circuní»

de logo fahio hum grande refplan* tantcs cheyos de alegriâiôc a Jmira •

dor ,& húa fragrância taô admira. ça5 ^ vendo renovadas as maravi*

vel, que fc fcntio por toda aCida* íhas do tcíppocm que noflo Senhor
de, & cobrarão faude por to ia Jcíu Chrifto andava na terra con-
dia mais de trezétas peíloas doen. verfando com es hcmens. Aièm
tcs de varias enfermidades , &os dcíia parte ( que foy a mayor da
cfpinhos da íanta Coroa começa- Coroa de Chrifto ) alcançou tam»
raõ a fe fazer verdes , & a florecer bem Carlos hum dos cravos, com
de modo, que aos olhos de todos que noíTo Salvador foy pregado na
feviocubeita de humas flores de arvore da vera Cruz, & achando,
cor, & chcyro cítranho : começou fe alli hum menino com hum braço
a partir a Coroa Daniel Biípo de tolhido, & toda húa ilharga, tanto

Nápoles, que vinha em companhia que tocou no cravo rcccbeo faudc

doEmperador, & quanto mais hia pcrfeyta, certificando mais ao Ca*
partindo , tanto a Coroa íe cubria tholico Emperador na verdade de
mais de fiores , das quacs Caries fer aqucllc o próprio, cem q Chri

»

com os olhos cheyos de lagrimas ítoobrara noiía Redcmpçâo na ar»

colhco muyta quantidade, & en- voredaCruz. DeulhemaisoGre-
chco húa de fuás luvas

, que deu a gohúa parte da Cruz de Chri o:

í^uardar ao Arccbilpo Hebronio o Sudário cm que fora envolto aO
com tcnçaô de colher outras j mas tempo de o lançarem na íepultura :

comooArcebifpo comas lagrimas hua camiza de nofla Senhora : húa
que chorava de devoção, naó ad* faxa do menino Jcfu , & hum braço

vcrtiííenalôva, nem o Emperador do Santo velho SimeíiôjÔc rico cem
«ViíTe que a naô tomava, a deyxou o thefourode taô grades Relíquias

cahir,& quando depois a bufcáraó, le defpedio de Conftantinopla ,

viraõ hum milagre eftupcndo,por- dando-fe por bem pago dos iraba-

que ícm ninguém a fulicntar, tfta' lhes do caminho, &das dcfpízas

va a luvafufpeníanoar, levantada feytas na guerra a treco da gloria,

com a virtude do thefouro, que cm que levava para feu Reyno com os
íi tinha , & algum tempo depois defpojos daPayxaò dcChriílO}&
querendo o Empcracor Carlos pôr como depois de vários caies acon*

cftastlorcs cm outro lugar mais tecidos no caminho chcgaíTcaolu-

dccerte , & tirallas das luvas , as gar de Ligmedo , íabendo q eftava

achou côvertidas em mannà bellif aili hu homem norto, mandou que
limo,que atè ncífos tempos fe con- lhe puzeíTcm em (ima a cayxa , citi

ferva cm S. Dionyfio cem a rcve- quehiaõasfantasReliquias , pela

rencia> & veneração devida a taõ virtudedas quacs foy lo^orcíuíci-

tado,
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tado, & rcíliiuidoàfua primeyra que fchaviaõ de tratar no Capi.
laudc. Chcpãdo depois tíiOoàCi' lulo , feiorncupara ku Moíiêy
dadcdc Acjuizgran, íoy faòhunu. ro, onde icvc revelação que fc

mero quaíi infinito de doentes, q chegava c tempo de fua morte ,&
de variaSv partes ccncorriacà fama tirandc-íeomaiSí^ue pode dos ne«

dos milagres, que o Senhor fazia gocios do mundo, fe entregou to-

lóccm rccsrem acayxadas Reli- doaDcos ,&dctaimodoíctr2n8.

quias. Houve muytas Cidades cm formava nalcmjbrança dcile , que
Alemanha, quepcdiraó ao Empe» nem memoria tinha para dar razaô

rador Carlos que quizeíTedepoíi» deoutracouíaj& quando qucnaõ
tar neilas a Coroa de Chrifío, pro- tratar com ellc alguns negócios

,

mettendc-ihc grandes ferviços a rcmcttia tudo ao Prior ^ dizendo
eíb ccnra, mas e!le que tinha diíFe. que citava jà emprcftado ro mun»
rente imaginação, a íevouapariz, do, &não podia tratar cm forma

onde mandou convocar todos os das matérias, que jànaô craôluas»

bilpos , & Prelados do Rcyno de Chegou-fe o tempo de íua morte,

Fraiça , & celebrar hum triunfo , &íazcndO'fe levar à Igreja, rccc-

& prcciíTsó mais íolenne que nun- beo todos os Sacramentos com fin.

ca fcvira em França , em que fcy guiar inteyrcza, & devoção depois

dctcuberta a Coroa, & mais reli. dcfedefpcdirdcícus filhos,& lhes

quias, levando-as em hum andor lançar atodosabençaõ , fazendo
de ouro , & cercado de vidraças o final da Cruz fobre íimeímo,fí-

quatro Arccbifpos os mais illuílrcs cou encoftado na cadeyra tão quíc*

que alii íe achàraó, & daquciíc tOí&fcrmofo, que a todos pare»

modo foraó todas dcpofítadas no eco queeíiava em contemplação ^

K^oftcyro de S. Dicnyíio, que o atèqueafaltadepulfo.&anhelito
Emperador cngrandccco comedi- os certificou de íer vcrdadeyra*

ficios, & rendas por devoção do mente morto. Sua morte, &odiâ
theíouro, que cm íitiriha, &tcm delia naócílàmuycertificado,ncm

aiénoffos dias,& psra honra , & Pedro Anataíibus, & o Catalogo
gloria daPayxaô dcChrifto feor* da Ordem efpccificaó couía algúa

denou que dahi em diante fe ceie- delle j mas por boas conjcduras

,

braíTe todos os annos o dia da- & por dizerem alguns Authorcs
quelle^triunfo , & houveíTc Olíi-io que falecco em tempo do Empcra«
particular deíiafefla, que vem aos dor Fcderico Primeyro, & pelos

onze dias do mcz de Agofto: & ulcmiosdcfcu ImpcnocoUijo que
comodcfde cíle rempo fccdcbraf- kria no de Chrilio 1180. pouco Ann.
fcnas Igrejas de França fcm a Or. mais , cu menos , falVo outra me- h^q
dem dcCifter fazer commemora- ihor conjcdura, que os curiofos

çaò delia, Hugo,que rinha particu* podem fazer. Odiade fuafcftahc

lar devoção a cíle M^ílerio,(como (fcgundo alguns) cm 28.de Abril>

jà diíTcmosJ ordenou com os Pa. ou 29. ícgundo querem outros , &
drcs do Capitulo gt ral que a man. dellc; & lua vida faz mcnçaó O Ca-

daíTcm também c Icbrar nos Con. lalogo da Ordem deCiílcr , onde
ventos da Religião , como deídc fcu nome anda referido entre os
cntaõatégora fe celebra com hum Samcs Canonizados. Depois de
devoto Oíficio, que anda nos Bre- leu gloriofo tranzito fez o Senhor
viários Ciftercienfes. Vendo o Sã- grandes milagres em íua fcpultu»

toAbbadcHugo cnmpridooquc ra, que hc no próprio Convento de
defcjava , de acabad )s os negócios, Bonavalle» onde eiU fcpultado.

CA-
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CAPITULO XXVII.

Como elRey D, j^ffonfo Henriques

àeterminoufundar o Mofteyro de

Santa Maria de Ceyça } ér das

íotifas que o moverão a ijio. To»

cao-fe dgiías antiguidades mnyto

para notar»

Tradit.

antiq.

cjuídem

Monaíl.

Doiiat.

Rcgum ,

& Prin.

cipum.

Summa-
lium
Monaf»
ceriotum

Portuga»

\\£» Car-

torium

Monal-
terij Al-

cobatiaz.

Libei de

iiliario-

nib. 9.

Abbaiio-

A Lguns annos antes defte

tempo j que vamos contan.

do , florcccndo a Ordem de C íftcr

muytoem Portugal, rucccdco que

cftando clRey D. AíFonfo Henri-

ques na Cidade de Coiíiibra taô

carregado de triunfos , como de
màs difpofiçoens, íc foy por confc*

lho dos Médicos ao longo do rio

Mondego com animo de chegar

àbarra^ondeícmetenomarOcea*
no , que faó algumas íete 1 ou oyto

legoas da Cidade, pouco mais ou
menos , todas de campos , & var.

feas fcrmofiílimas , & as mais fér-

teis,& abundantes que ha cm to.

do o Reyno de Porrugal,& muy tas

partes fora dcllej&como a viíia,

& alegre íitiodos campos tiraíTcm

a clRcy parte da mclancoUa que le-

vava^ chegou ao marquaíi íaô, &
detendo-lc em recreação de rio ,&
monte alguns dias , foubc que per-

to daquclle lugar cíiava hwa Ermi-
da de noííi Ser hora , onde acontc-

ciaõ alguns milagres , a qual fícàra

aliide tempo immemoravcl , & f

c

contavaó grandes coufas de íua

primeyra fundação: ^' ccmoelRey
era de fua natural inclinação aífey-

çoado a coufas de dcvoçaô , deter-

minou ir Vifitar a Ermida, & m.
tcyraríe de prcpoíito dascouías,
que ouvia contar delia , & pondo
fuabca tençaõ cmcbra, Ihaquiz a

Senhora pagar com hum milagre,

que íucctdco cm lua prcícnça, &
íoy que indo hum criado ddRey a

cavallo diante dcllc,Ò( levantando^

íe hua lebre , poz as pernas ao gine-

te com tanta furia,que tropeçando
cm huma pequena raiz de arvore,

cahio tomando o Cavalleyro de.
bayxo , de que logo ficou como
morto j ik julgando-o todos por
tal, foy levado até a Ermida com
tençaõde odcyxarem nclla ícpuN
tado , & tanta foy a trifteza, que
clRey tomou deáe dcíaítre , que
lhe fobrcveyo o mal de lua melan-
colia , & o tornou a íobreíaltar no^
vãmente a doença cem que partira

de Coimbra: mas theganco á Er-
mida, que eftava cm hum valle no
meyo de grandes brenhas , como
cíià ainda hoje , tanto que clRey
entrou dentro,& íc poz de joelhos

diante da imagem da Virgem Ma.
ria, logo a doença o deyxou,& me»
tendo o defunto dentro, no ponto
que tocou a terra da Ermida, tor.

nou em íi,& começou a dar louvo-
res à Virgem Maria pela mercê que
lhe fizera , promcttendo cm rc-

compenía deila de (c naõ apartar

nunca de feu ferviço , nem deyxar
aquclla Ermida , mas de gaftar a vil

da nclla o tempo que lhe duraífe.

Admirados eíhvaõ os ícnhorcs,

que acompanhavaó a clRey , de
dous milagres taô grandes , & o
Catholico Príncipe com as lagri»

mas nos olhos , & o coração em
Deos dava tacitamente as graças,

que a bocca impedida com o cfpan»

to naõ podia dar j & quandc jà tor*

tou cm fi , prom^ttco de fundar alli

hum Convento de Monges à íua

cuíia , cm que houvtíTc perpetuo
louvor de Deos,& da Virgem Sc
nhora ncíía. Eíiando todos ncfts

contentamento ponderado a gran

.

de antiguidade da Capelia:,&"a de.
vota imagem da Senhora, fcm te-

rem pcfca de que labcr a inftitui.

Ça6 de taõ venerável Oratório,che-

gou hum Ermitaõ homem velho,3c

Vffíido pobremente, o qual fervia

nac^ucllas brenhas a Deos havia

u u^tos
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muytosannos cm grande &bftincn permanecerão inteyros , fcm os
cia ,& aípcrcza de vida , & dando Mouros lhes fazerem dano, cõten-

tanta a miraçaô aclR^y com íua tando-íccom tírarddles algú trié

pobreza > como ellc teve da rinque buto , & os terem íugeytos a fcu

za , & cuftofo apparato dos Fidal mandado, entre os quaes foy hum
.

gOb q allicftavac) , foy perguntado o M íkyro de Lorvão , fundado
fe íabiaalgúa coufaccrta domíU. (^omo jàtoquey acima, & vere-

tuidor da Ermida, & íc era elle por mos a diante) cm vida do próprio

ventura o que vivia nclla 3 ao que S. Bento , ao qual muy tos Keys
refpondeo com muyta humii .^ade. Mouros de Coimbra pela fantida.

[íabendo ler aqueile elRcy ] dizcn- de dos Monges, que alii viviaô , ôc

do que elle tinha cuydadodaqucl- peio agazalho> q faziaó aos Mou-
Ic Oratório havia muytos annos,& ros, que hia j à caça de veados pc«

fabia por tradição a cauía dcfefun- Jasferras,cni qucoMoíteyrocíià
dar alli aquclla pequena Igreja» Da fundado , íízeraò muy tas mercês,

qual rcpofta rccebco elRey grande & lhes dcraò grandes pr. vílcgios ,

contentamento, vendo abnríe-lhc quchojeduraò naprcpriacafa^ &
caminho para comprir ícudeíejo, vaõ largamente referidos na íegu»

Afazendo agazalho ao fanto ho daparrc da Monarquia Lufitanaj

iDem, o chamou para junto de fi , & & correndo os annos por fcr aqucl-

fazendc-ofentar por reverencia de le Convento de muyta fama , fc

fcu habito , & honradas cãas , lhe vmhaô a elle peííoas de muyta fa-

iDandoucfn'aroquelabía naqud- ma tomar o habito , & fazer vida

k cafo , cujo cxoroio conforme cf- foliiaria , entre os quaes foyJoaõ,
crituras,& tradições antigas, que primo por baítardia dclRey D,
hoje fc confcrvaó no Moflcyro de AíFonío de Leaó , & t^odelRcy D»
Lorvaô,& outras partes, podia fer Ramiro, o primeyro que venceo a

ofeguintc, queircy contando de celebre batalha de Clavijo,& líber*

frim próprio, pois nos falta a par- tou a Hefpanha do infame tributo,

ticular rtlaçaô do Ermitão. Em que coftumava pagar aos Reys de
tempo que os Mouros fenhorcavaõ Córdova , de cem donzellas Chnf-
a mayor parte de Hefpanha , & fc tãas,cincoenta nobres , & outras

confervavaó as reliquias do Reyno tantas plebcas, todas de gentil pa»

Gothico nas montanhas de Afturi- recer j & como neíla oecaiiaô, &
as , Bifcaya , & hum pequeno cir» em outras muy tas foy favorecido

cuito de Portugal ,& Galliza , que do Apoítolo Santiago, que Vifív d-

por fcr terra de montanhas , & em mente o ajudava nas batal has , fu«

que a cubica dos bárbaros tinha gcytou muytas terras de Galliza,

pouco em q fc executar , ficou cm & entrando por Portugal aíTolou

poder dos Catholicos,reconheccn- muytas povoações de inimigos,&
do todos aosReysdcLeaõcomoa conttrangeooutrosalhcpagartri-

vcrdadeyros íucceíTores dos anti» buto>& í econheccr vaíTaIlagcm,cO'

gosReysdcHeípanha,houvemuy- mo foraõosReys Mouros de Co-
tos Conventos de Religiofos da imbra, queentaô ficàraô m v di-

Ordem de noflb Padre S. Bento , minuidosdc fua potencia , & man-
que por nâodefampararcm as Reli. dando-o chamar 1 u tio ' ). Joaô,

quias , & oíTos de Santos , que que entaóera jàfeyto Abbacic de
jaziaócmfcusMofteyros, íe dey- Lorvão , lhe entregou a Villa de
xàraõ ficar ofFcrecidos aoqDeos Montemor o Vdlio, queentaô era

difpuzcilc dcllcs muytos dos quaes hum CaUcllo torte de poucos mo*
radores
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radorcs, para que das rendas delia Mahomad Cid u4uhuf Rey de Cale

íc mantiveíTem os Monges de Lor. (que era defronte do Forto ) i/alfai-

vaõ^& alguns foldados, qiie alli U deiKeyV» Ramiro iyrvmetteo de

dcyxavadeprcfidiorugeytosàdif- • de mo tr centra i^o nunca.

poílçâõ doAbbade , que antes de Haluffilho de Mahomad não hacon»

tomar o habito,fora gentil Capitão, tra ifto^

& grande homem de guerra, & lhe '^bdala filho deZevi não tra totraiflo.

fez de tudo a doaçaô ícguinte, que Zuleyma filho de Muca Rey de Lame-

traduzi fielmente do Larim. go^i'afjalIo dei Rey D» Ramiro^ nao

Em nome da Santa y é^ individua ira nunca contraifio»

Trindade: efla he a carta de doação
^

Tarich filho de Ra^es Vi/orreyde Vi-

O* tefiamento , c\ue determiney dejam jeui não contradirá nunca iflo.

:^er , eu elRey Ramiro ajudado fordi" Muíey ^chin filho de^thachfenhorde

(iina infpirafad i aiós ^bbade D, Bminhate(c\ueeíiei'e junto dengue»

Joao^ C^ aos Mondes de Lorvão de to» dáy onde he Mecinhate^ (^ eftà defirui-

dai acjveliãs erdades quej^anhey fun» da) ^affallo delRey P- Ramirot não

to ao rto Mondego dasmãoi de Mha» jerey contra ofobre dito Ca/ie lio com ar»

mdh jenhor de Coimbra t 6^ de outros mas^nem comconfelho.

Jliourosiparacjue dos reditos defias er» uítach fiibo de^chim não ira nunca

dades po[]ais i/osjujlentar ^ affimos contra ífto.

Mondes ,como os foLdados , quejois vbri' Fcy ta efta doaçaõ , que eflà no
gado a ter na ViUa de Montemor ^ com Mcftcyro de Lorvaô , & .quiz pòr

tal condifovy que defendais aqueUe Lu- neftc lugar para credito deita hií-

gar bem dos Mouros ^Ú^ toioSosbens teria do Abbade Joaõ, que poran-

que tinhas no vof^o Mojieyro^ queagom dar impreíTacom algumas imperti*

raforreffeyto dos Mearas efikmalre- ncncias , he tida por Apochrifa ,

fayrado^ ferao de z<o[fa jtirdiçâo^O* eu tomou o Abbade poíTe da Villa dc

for remédio de minha alma , & de Montemor.&fepaíToua vivcrnella

meus antepalJ^Ms los deu cada hum com alguns de feus Religiofos >

anno quinhentos maravedis, cincoenta dcyxando os Outros no Moíieyro
loys :,cemo'velhas i outras tantas ca- de Lorvaõ para osíufíentaremna

bras , e?* vós [éreis obrigados aros:Ar obíervancia,& rigor monaíiico; 8c

for mim, formtnha gente ^Ú^ for mi- por q convinha velarem O Caíiello,

nha coroa. E o abbade Jcao meu fa- & íahir a gente de armas a íegurar o
rente fera fenhor de Montemor '^ tS^fe campo quando fe haviaõdereco •

acontecer que algum homem de qual* Iberos pâcs , & outras novidades,

quer qualidade que feja, intente de & a clle naó convinha tomar ar-

anular ejla carta de teflamento , fril mas, fe naôem algúa neceffidade

meyro de tudo feja afanado da Comu- urgentC Fez Capitão da gente dc

nhão do Corpo ,& Sangue de nojjo Se» guerra a íeu íobrinho D. Bcrmu-

nhorJejuChnJIoi &f()porte em cepa* do, mancebo valcrofo,&dc partes

nhia dos danados as penas infemaes /e- dignas daquelle,& de outros mayc-

/fuUadonoahilmo. Foyfeytoefieexorm rcscargos, O qual entrava muytas
dio de íeflameto no me;^ de Março Era vezes em terra deMouros,& tira»

{he deCefar) de oytocentos& oyten» va delia grandes cavalgadas , com
ta & Jets ^Ú^ de chrijlo oyto centcs que alegrava o tio,& todos os mais

O quarenta &oyto, Chriítãos que viviaõ em Monte-
Ordonhogeração real confirma, mor ; trazia efte Cavalleyro com-

Garciageração real confirma, figo hu mancebo de muy ardilozo

Sifmando Syi^io confirma. coração, & deftriífimo nas armas

,

chamado
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chamado Gfacía Yanhcs , que o to, com que v;ver em quanto íc

Abbadcachàrâcngcytado,&man« preparava hum groíTo campo de
dàra criar com amor de filho, con- barbares, que Çulcma pedira âcí-

vidan.io-oa ilToasbo.^spartes, & Rcy para vir correr terra deChri*
gentil diípcfiçâo do moço,- & vcn- íiãos , & meter tudo debayxo de

do-o D*JoaQ cm idade para iecí.ber íeu Império, porque o arrenegado

a OrdemdeCsvaliaria, o mandou fc preferia denaódcyxar palmo de
àCortedelRcy D. Ramiro nobre- terra em Portugal, &Gal!iza^que
iDcntc acompanhado

, para que o naõ ficaíTc daquclla vez fora das

armaí''c Cavalleyro, como em ef- mãos da gente Catholica. Conccr*
fcyro armou pelos annos de Chri- tou-fe ao fim eíie cxt rcito , com o
ílodeoytoccntos &quarcta&no- quai íe fezmuyto dano em terra

vc,humanno depois da doação de de Chriííãos, & depois de terem

Montemor, & três da batalha de txeotadas infinitas crueldades ,

Clavijoipor onde fcvé, que falta vicraô aíícntar o arrayal febre a

o Caderno que anda imprcíío, do Viíla de Montemor com prelup»

y^lbadejoaòj em dizer q o achcu poíto de o naó levantarem, até a

citando cm Montemor , & alli o Fortaleza fe render a partido, ou
criou até fer taó homem, que o paíTirem todos os moradores delia

mandou a elRcy D. Ramiro para afiodceípada j o que lhe pareceo

o armar Cavallevro; o que pode facil de acabar, por fer o Caíicllo

mal fer , pois clKcy naó reynou pcqueno,ôí os de fenforcv poucos,

mais que fetc annos , & morreo &clles tantos, que enchiaô os vai.

cinco de [, ois da doação fey ta: mas les ,& montes ,& além diíto lhe

naô bçdc cfpantar andar tudo taõ vinhàô cada hora eíquadroens in-

confuío , porque a pouca noticia icyros dos Reys do Porto , Larae»

dcflas particularidades caufou tu- go,Coinbra, & outras parte«;,que

dOj& naôíe verem cartonos,aon- dcfejavaõvcraquclla Vil ia srraza»

do tudo fe spura. Pagou eftcmoço dadcfde os fundamentos , por naô
taõ mal os beneficiei recebidos de terem nella hum jugo taó duro, co-

quem o criàra,& puzcra em cíiado mo fcmpre lhes fora. Tanto que os

illuflre, que cm companhia de ai bárbaros aífcntàfaó fcu can po j

guns criados fcus íe foy tornar Çulcmafallouao AbbadeD.Joaô,
Mouro a Córdova , ondereynava cõmcttendo-o q fe tornaíTe Moú*
Abderramcn, fcgundo do nome, rojôi alcançaria dclRey Abdcrra*

Principc taò venturofo nas armas, men iodas as dignidades, que qui*

como inimigo dos Chriflãos,o)uy» zeíTe , mas vendo-fe rcípondido

tos dos quaes mandou para oCeo conformeo confclho merecia , tra-

coroadosdcmartyrio,aotjual foy balhou por alcançar com armas ò
muy accy ta efta traição ,& períidia que naô podia com rafocns, & dan-

de Gracia Yanucs , aflim por fer do bravos combates ao CaíicUo,
valer.te Cavalleyro , como por achàraó femprc nos cercados t^à

cuydÊC que com feu exemplo mo- brava rcfiífencia , que jà os Mou.
veria muy tos a fazer outro tanto, ros íe naõ atreviaó a continuar nos
Arrenegou o miferavcl mane: boa aíTaltoSj&todo ocuydadopunhaô
Fè Catholica, & mudou o nome cm guardar os paíTos, que lhe na6
de Gracia Yanhes cm Abdala Çu cntrafíem mantimentos , ainda que
lema, & Abderramcn o caiou no. Theodcmiro, Prior que tntaô era

biliíiimamentc,&lhedeu aelle,& deLorvaõ, punha tanta diligencia

aos maismuy honrado acoiiamcn- cm os prover por hua mina fccrc«

ta.
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ta , que cm quanto no Mofteyro a hOas brenhas^ onde por fere muy
houve paô,& legumes ^fcmpre os bravas temeo ò Abbade que pu*

cercados paíTáraõ bem : mas,conio dcíle haver algúa cillada dos Mou-
a gente era muyra , & o cerco íc rosquehiaó fugindo» que lhe eí-

prolongava cada hora mais, con- cureccffc a vitoria ; & vendo tam'

veyo ao Abbade fahiralguas vezes bem a gente canfada do alcance,&
ao campo, & ganhares maniimcn- oscavallos fcm alento para correr

tos pela p )nta da lança
j
porém tu- mais , mandou ceíTar , & recolher

do eraõ remédios , que naõ tinhaõ os íoldados às bandcyras , para ver

muyta dura , & chegarão a tem- o que convinha fazer naquella oc
po , que convinha daríe , ou mor- caíiaó , onde a vitoria ( por caufa

rer todos à fome , & como qual- de deyxarem todos mortos no Caf-

quer dos partidos era durodefo» tcllo) era raô lamentável , como
frcr ao Abbade , & muy to mais aos próprios Mouros.
cu ydar que fe apoderariaóosbar-

baros da Fortaleza por fraqueza

dos defenforeSj&levariaô cativas CAPITULO XXVIII.
as mulheres,& meninos, onde cor-

riaô tanto perigo as almas,como os Comofoy milagrofamente dada vida
corpos ; de parecer de todos aquel- aos que ficarão mortos em Monte»
lcs,que eftavaô para tomar armas, mor, ó' como o Abbade Jeao re»

aíTentou de fazer hua coufa , mais nuncion fua Abbadtayéf ficoufa^

para erpantOj& admiração dos que zedo penitecianaqtitllas brenhas^

a lerem , que para fe imitar cm fe-

mclhantc confflido: porque con- \ Queila noyte paíTou o Abi
cluiraô todos em degolar as mulhc- XA. ^^^^ J"^^^ cm companhia da
res,& meninos,& pôr fo2p a quan- mayor parte dos Chriflâos folcn»

tas riquezas havia noCaílcllo, & nizando o goíio da vitoria com
depois fahirem ao campo a pelejar darem graças a Deos j & chorarem
com os Mouros , atè ficarem todos por lhes íaitarem a elles as mulhe.
mortos, vingando primeyro nelles res , & filhos, com quem pudcíTem
fuás vidas , & as daquelles q dcy- fcíiejar o gofto delia ; & quando
xavaõ mortos. Chegou o dia de amanhecco o dia íeguinte , chegà-

cxecutar eíle confclho , & com in- raô a grande preíTa alguns homens
finitas lagrimas o puzeraõ em obra, de cavallo , que vinhaó de Monte-
fendo D.Joaô o primeyro que exe« mor enchendo tudo de contenta.

cutou iílo para exemplo dos mais mento , & pedindo alviçaras ao

cm hfia irmáa , & alguns íòbrinhos Abbade,& a todos os mais das ale-

feus ; & íaindo depois aos inimigos grés novas que iraziaô : porque cô
comos Monges que o acompanha» cílupcndo milagre foraôrefuícita-

raô ícmprc neíla guerra,& os mais das todas as peífoas,a que tiràraô a

que havia^tantas coufasfizeraôem vida em Montemor, &vivia6.aílim

armas, que depois de morto Çu- airmáa do Abbade,corao todos os
lema pelas mãos do Abbade, Ab- mais:coufa que no principio foy

derraixen, & os íeus fe puzeraõ taõ dura de crer, como depois de

cm fugida , deyxando os campos experimentada alegre de contem-

do Mondego cubertos de delpo- piar ; & fazcndo-íc todos prcíks

jos > 2c corpos mortos , & os Chri- para íe tornarem ao lugar da bata •

ftãos lhes foraòfcguindo oalcãcc íha, D. Joaò mandou a leu íobrinho

aigúas quatro legoas>aiè chegarem D. Bermudo que tivcíTe cuydado
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da gente de guerra,ôcl^crcpartiíic onde tinha aííentadocorríijçoarc»

Igualmente os deípojos, porque nunciar na maô dei Rey de Leso j

cm nenhum irodo fe ;?partaria da que lha dotara, & que noç^ovtrno

quc('las brenhas onde o Senhor iiie do Moílcjfro fc n^ô atrevia a cR-

mandàra taô alegres novas, que an« irometer, porque íc via c^ rregído

tcs queria gaitar o rtíiante de fua de annos , ôcdefcjava procurar lai-

vida em penitencia;, cumprindo as vação para íua alma, ò? naógovcf
cbngaçoens de Monge a que eíia- nodasalheas^&aíTim queria ram»

vâ cbngado por fua proíiíia6 , pois bem ceífaõ da Abbadia nas mãos do
fahira taõ bem das dcfoídado;& Prior ,& fcm haver força baíbncc

por mais inlUocia quelhefoy fey- ali.c trocar cita deliberação , cm
ta , aílimdo íobrinho como tíaou- íórma publica fez huma geral rc-

tra genrc ,& amda dos Monges de nunciaçâo , cujo traslado iic o fe-

Lorvaõ j que o acompanhàtaõ na guintc.

guerra , que lhe rcgavaô es naõ Em nome da Santa, è^ indizulua

dcfsmparsfíe, & fe foííe viver ao Trindade ^ Padre Filho E/ptrito Santo.

fcu Mcílcyro, que também cíiava Ej/a he a carta de doação , renuncia'

cm lugar apartado , & íolítario^ píOjC^teJlamentoquefafoeuo^bha-

nunca o puderaó mudar de íeu pro • de jfoaÕ do meu Mo^eyro de Lcrv^Õ,

pcíííO;,ântesosdefp£diorodoS;,& atos^uhade iheodcmiroy éf aos

do jKio fnas armas, & cavalio a D. mais lofias Irmãos- E forque eu de^

Btrmudo , ôc mandando aos Mon- pis de mnyios trabalhos 9 Cs?" fertgosy

gcs,que fízeííem alli vir o Prior quefojYtna f^ilia de Alcníemtr^ con*

Theodcmiro , fe ficou ngquelles traos Mcio-osiíjuemeíiueriaocatizarf

yalles contemplando cm Dcos , & ^ dejirutr aquelU lugar, &^pda mi*

entendendo nas couías tocantes ao fericordta deDeos lenci , C^ matey
bem , êi íaivaçaõ de fua alma , até fetenta mil delles pouco mais , ou me*
que dahi a poucos dias o Vicraõ nos ; Z^ porque Deos moflrou hum mi»

bufcarpâílim o Prior de Lorvaò co- Ligre , ^ de» 'L'ida a muytos decola'

mo fcu fobrinho D. Bermundo, & dos, que forao mortos por meu conjelhot

alguns daqucUes queforaõ dego- G^porúutros muytos hens que recebi }

lados , entre os quacs vinhaõ dous & porque i'ejo a i i laja em pa:^ , d
fobrinhos fcus^que elle ir atara por doi* ,& ponho nas máoi delRey D.Ra»
fua mão, com os quacs teve grande mko ^ cuju he a terra de S ar, ta Maria,

coníolâÇ3ô| Vei)do cm todos hum X^ outras muy tas» ^ o Alofieyro de

iinal , Ôc (10 vermelho onde tivcraõ lorz/aÕ^^ueopioprio Rey medeu/aos

.0 golpe y que lhe ficou para mayor Úo:í. a .tos 7'heodemiro por tof]a boa.

evidencia do milagre , Tornoufe- vida^ <s^ peio bom foccorro, i^ue me
lhe de novo a pedir com lagri mas, jempre dcf.es cotra os Mouros em Mcn»
que os naõ deíamparaíTe , pcisno temor ^ com taUmdxçaa^que eu fique

Moíleyro de Lorvaó podia íervir nas brenhas de ^Icouba;^ , em hua i>-

,â Deos , allegandolhc para ifto mil wida , ér tos em todas as fefias dd
.rafccns urgentiffimas , de todas as ^poficloj mnndets hum Sacerdate , O^
quaes fc eícufou cô boas palavrasi /eu compoi^heyro^ que me ie aComiv*

afubílancia das quacs era^quenaõ nhao do Corpo, & S^npte de noffo Se*

convinha a (cu eO ado fuíletar mais nhorjefu Chrtfio ,^ me mandeis hiii

a Villa de Montemor, pois íe de tunic^t^ò' tapa. felle, C^ leo^umes ^^
l;ua vez a libertara , naò faltaria fonhaisacajade Lorvão epn bom efla*

outra em que a perdeíTc, citando í/o,d> a.con(erz/eii em Loa Rebgiao^

, metida no meyo dos inimigos , por ^- je Acontecer^ que algúa peJ^OA pre-i

Cccc fum^
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junta de 'viv contra xfto ^

(eja maldito ^ ovicraôacõpanhar alguns Religio'

Ct" padefa asfenas do inferno em com»' fOS de Lorvaõi entre os quacs deu

fAnhia de Judas o traidor, íoy feyta O cípirito ao ScnliOr,& foy gozar a

a prefente carta no me^de Mayoda ctcrna Bcmavéturança,&qucrcdo

Eradeoytocentos & oytenta & oyto y os Monges levar dalii fcu corpo,

que fc* fendo no anno de Ónifio de para CÍFcy&O dc fer ícpultado cni

oytocentos& cmcoenta. EuJoaÕ^b' Lorvaô , nunca o pudcraè bulir da

hade afortaleci por mini)a própria maõ. Ermida^ por onde entenderão fer

ElRey Ramiro confirma* vontade do Scnhor,quc odeyxaf»

Theodemiro^bhade de Lorvaolouvou fem alli onde viera , & no tempo
o fobredito, de agora^ cftaô feus oíTcis fcpulra-

Cindefmdo Conde confirma» dos diante do Altar dc noíTa Se-

Syhio Conde confirma, nhora,cm huma cayxa dc madeyra^

fíermeo^ilào confirma» &moftraô em fua ^Tandeza , que
Luyba confirma, devia fer homem dc cfíatura agi-

Bermudo confirma» gantada. Efta foy a vcrdadeyra hif-

Joao Sacerdote confirma, teria,& relação da vida^Sí pròccíTo

So:^omeno Sacerdote confirma, do Abbadc Joaô Senhor de Monce.

Laufo Sacerdote confirma, iTior, dc cUja vida faço mais largo

Irmiano Sacerdote confirma,

.

difcurfo na fegunda parte da Mo*
Deodato Sacerdote confirma. narquia. E ifto he o que o Erroitaõ

^rio Sacerdote confirma, contaria aelRcy D Aífonfo com
Feyta cfta folcnne rcnunciaçaô mais, ou menos particularidades,

no annospontadò^que foy hum, ou conforme aomuyto^ou pouco que
perto delle antes da morte delRcy íoubeíTe deftas couías. E quando
D» Ramiro > q faleceo o prirocyro cIRev,& os mais íenhores que com
de Fevereyro do anno de Chriíio

,

clle hiaô , fouberaô a grande anti*

de oy to centos, &cincocnta,&hrj, guidade da Ermida , & viraõ na
ordenarão huma Ermida para o imagem da Senhora, & do Menino
Abbade , feyta cm louvor da Vir- aqucllcs golpes , & tudo acredita,

gem Maria noíTa Senhora , onde do com a vida que fc alli deu ao
ciie mandou fazer huma devota morto,&afaudecxprimentadana
Imagem com o Menino Jcfu nos pcíToaReal, tivcraõ cmmayorve»
braços , tudo de vulto , & cm lem- neraçaô a Capella , & a determinà-

brança do milagre , poz nas Ima- raô enriquecer cô dôcs,&efmolas
gensambasosgolpes^qucosreíuf. groífas, íe clRey D^Afonío náo
ííitados tinhaô no pefcoço , para atalhara a tudo^dízendo a dctermi-

cterna lembrança de cafo taô raro, naçaó que tinha de fundar alli hum
ainda que alguns dizem Iheappa- Moílcyro , cm honra da Virgem
recco aquclla Imagem com o golpe, Maria, para o que logo aflinois ficio

& figura de ferida do próprio mo* junto da Ermida, hum pouco mais
do, que hoje íe confcrva. Fezfc-lhc para a parte do Norte j& merendo
também huma cella junto da Ermi- ofíiciacs na obra, ordenou dcfpe-

da onde fe lhe recolhia : & çonten» zas baí^antes para continuar com
tenaqueíia folitaria pobreza, vi- cila, & tanto que vio a caía cm ter*

vco cm grande fantidade o que lhe mos de ter Monges, meteo nclla

reítou da vida , fcm lembranças dc alguns de S. Bento, que trooxe de
couías da terra , nem querer mais Lorvaõ , a quem deu por Abbade
ver, nem fer viliodepeíToaalgúa, D. Payo Egas, a quem fez o couto
& quan jo houve de partir da vidaj do Moílcyro dadonp mcz dc Mar-
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ÇO , era de Ccfar d . mil duzentos efcrites naõ pojJaÕcaUr da. memoria </»f

& treze } & anno de Chrillo, mil homens ^ antes efiejãofempre prefeate^

cento fcfenta , & cinco , & quando a todas as coufas pufjadás» For tuttto ei*

entendia com mais fervor na obra, d, Sancho porgraça de Deos , Hey dos

o chamou Ocos para íi em Coimbra Portugue:^es , juntamente com minha

fendo de noventaA hú annos, gaf» mulher a Rainha. D» Dulce , ^ meus

tados cm continuas guerras contra filhos ^ & filhai ,fafo carta de doação,

Mouros , dos quaes Reynou qua- Ú^ perpetua firme:^a a vos D. Mendo
rcnca, &ç fcis com titulo real ,& fa

»

uibbaie de Alcobaça ,
&* atts tofos

Iccco no de Chrifto de mil cento Frtdes do Moãeyro deCeyç^y o qual

oytenta & fctc,8c entre outras cou- damos a vos^ &* a vojfosfucceljores de

fas que dcyxou encomendadas a juroherdadei para que o poluais para

cIRey D.Sancho fcu filho , foyhúa fempre > com todas as coufas; que lhe

delias, que acabaíTe o Mafteyro de perttncem , para que feja filho do Mof»
Santa Maria de Ccyça, & o engran- teyro de Alcobaça , G^ vos concedemos

deceffe como elle próprio fizera plenário poder de iníiituir ah t Abba*

fendo vivo. Naõ fc dcfcuydou o de^dP* Prior , & depUos conforme a

Catholico Principc defte legado, diferifãot& vontade do Abbade^O*

mas com grande diligencia poz Convento de Alcobaça em todos os

máosnaobra, ôcatcvcbrevemen* tempos futuros, E vos »Abbade Dom
te cm ettado de recolher cm fi miis Mendo y & o Con vento de Alcobaça ^

Rcllgioíosj & vendo q os de S. Bc« & todo^ vojfos fuccefores , tereis in*

to naõ vivíaô como convinha , de» teyro poder para ordenar todás as cou»

terminou de os tirar delle^&daloà [asno Mofteyro de Ceyça para todo

Ordem de Cifter, que por florecet fempre j &fé alguém fe atrevera vos

cm tanta obfervancia , & fer dedi- refiflir^ feja tratado do modo que bem

cada a perpetuo louvor da Virgem 'Vos parecer , ^ quem quer qUe prefu*

Maria Senhora noíTa , vinha muy a mir de encontrar ifto quefa:^mos,Jeja

prepofito naquella cafa , & a Vlfan» maldito de Deos , sAmen'f£^ quem quer

do fobre ifto o Abbade de Alcoba» que vo lo confervar inteyramente^feja

ça, quando cntcndeo que daria Rc« cheyo de benções, Foy feyta efià cana

ligiofos para povoarem a cafa , fe defirme^aem Leyria,aoprj/iíeyrodff

alegrou muyto , & defpedindo os Março , da Era de mil& du:^entos éf

Monges antigos, mcreonelle os de trinta^ três C que he anno de chri*

S. Bernardo , & lhe fez huma doa- 7?o mil cento <P* noventa &* cmco )

ça6,cujo fiel traslado de Latim cm nos fobreditos Reys , que mandamos

Portuguez, hc o que abayxo efcrc» fa:^er efia carta, afortalecemos diante

vo,&naó ponho na própria lingua das teflimunhas abayxo efcritasf &
latina, porque o podem ver nella fi:^emos osprefentes finaes, ^chàraÕ*

os curiofos no fegunJo livro das fe prefentes ,^ confirmarão D, Mar*
doações de Alcobaça a folhas cen- ttnho\^rcebifpo de Braga* *Jcaõ Fer*

to& onze, fica fualcytura hc afc- nandes Copeyro delBey, D. Martinho

guinte. BifpG do Porto, D. João Bifpo de Lame»

Em nome de nofo Senhor Jefu Chri* go. D' Nicolao Btfpo de Vifeu, D. Pe-

floy ^men. Porque de antiga iaflitui» dro Bifpo de Coimbra, D. Sueyro Bifpo

ção do tempo , O obrigação de direyto, de Lisboa, Gonçalo Mendes Mordomo

fe introdu:^io em todos hum \uflo cofiu» delHey. Pedro uúffonjo, Martim Vaf
me de deyxarem efcrito a ordem das quês ,^41feres delRey. uáffonfo Eni^io^

coHJas^ o numero dos fucce/sos ^&os & Rodrigo Velafques. Gonçalo Gon»

acontecimentos da fortuna ^
para ^ue /alves, Teftemunhas Pedro Salvado,

CCCC ij Per»
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Vero Nunes] Suarlo Soarei. VeroCo" Senhora, & do Menino OS golpes

mes, VeUjó Vlegjis. Juiíao Notário na graganta , em lembrança da an

.

deLRey a cjcreveo, \ •K^^^-' '; -
'• tiga tradição , & do famofo mila

.

Por virtude dcftííâtíafçaftitcoa grc, que deyxamos contado no

oMoftcyro dcCeyça fugeyto à fi • prcfcntc Capitulo. i uoít^-- *

"^

liaçaôdc Alcobaça , & fc plantou •-"-•^^•-•-

nellc a Ordem de S. Bernardo j cm '

queflorccco, &florcccaiêotcm. CAPITULO XXIX.
po prefente com grande Religião j Dafundação ^ á-grande antiguida*

&hehua das boas cafas que ha no de do Mofteyro de Lorvão, das

Rcyno. Quizera clRey D. Sancho coufas notáveis , que houve nelle,

quando acabou a Igreja do Mof. fendo de Monges de S. Betao, &
tcyro, levar a Imagem antiga de de algumas antiguidades mttydtg*

noíTa Senhora para o Altar môr ,& nas de notar,

tirada do Oratório antigo cm que

eftâva , para que alli eíliveíTecom ^^ Mofteyro de Lorvaô eftâ

mayor veneração , maá tanto que \^ fudadoaduas Icgoas 8c roca
^^-^Jy"^

a Icvàraô la, tornarão a vela no dia da Cidade de Coimbra^no mcyo de Mcnaft.

feeuintccmleu primeyro lugar, & húas ferras muy aípcras , que de P°"^^-

todas as vezes , que a mudavao , todas as partes o cercão , dcyxan ^ ^^ j^.

acontecia orneimo, por onde con« do no meyohum pequeno valle^por cipnm

veyo dey xalla onde era fervida de onde corre hum no de pouca quan. ^^^^'"^

cftar, atè que andando os annos tidadcdeagua, cercado de muyta quidem

adiante ,& querendo hum Abbadc copia de arvoredo com que no Ve- ^^"°''*

paíTalla à Igreja , por lhe parecer, raõ ficaofitio por extremo alegre, ç^^X\c

que eftava mal venerada na Ermi- & hc o valle taô pequeno , que naô amiotata.

da,viopor experiência, quefcmu- dà de íi mayor íitio , que aquellc

dava p& querendo atalhar efte mi- que o Moíieyro occupa com fcus

lagre, tanto que tirou a Imagem de dormitórios , & officmas , & hua

noíTa Senhora , mandou derrubar o povoação atè obra de quarenta vi*

Oratório^ mas logo viraõcomo a zinhos, alguns dos quacs tem as

Imagem íc toruàra aotronco de hu cafas fundadas na piçarra dos mõ«
carralco grande , que cftava perto tes , que logo comcçaó a fc levan*

da ermida , & o Abbadc íentio em tar com grande altura. He o Mof-
íi o rigor da maô Divina , porque tcyro cm fua fabrica antiquiffimo,

atè naô levantar a Igreja , mayor

,

como aquellc qte foy fundado em
& melhor do que antes cri , & pôr tempo de noíTo Padre S. Bento,fe-

a Senhora em feu Altar, o na5 gundofe colligc de huma memoria
deyxàraô febres, & dores grandif- antiga, efcrita no fim de hum livro

íimas 5& dahi em diante nâo houve de maô da própria caía , que con-

qucmmais featrcvtíTc a bulir com temas palavras feguintcs, trasla-

a íanta Imagem, antes poRa cm fcu dadas fielmente*

Oratório rcíplandccc cada dia com j)omus nofira Lurbani conJIruSfa

grar.dcs maravilhas , & concorre fuit 'VfVente Patre nofiro BenediSío^

muyta gente de varias partes a ter &* dedicata Sanais Martyrtbus Aia-

alli novenas,& cumprir votos,quc meti , C^ Pelagw, iili enim tjui ifene*

promettcm pelas mcrccs,queo Se- runt defcrebant relíquias iftorum,ffrbpm

rhor lhe faz, & na própria Igreja ter qmd ajjumpferttnt illos in patro*

cftaó os oíTos do AbbadcJoaò jun- nos^ é^fmt dedicata , (^ Ecclcfiín, illts

to ao Altar;& fe vem na 1magcm da quarto k4* J^ni].

Cuji
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Cujaíignificaçaô he a (cguintc. xavaõ algúas Igrejas de pobre fa*

A noíía Caía de Lorvaó foy funda- brica , Ipara podtrcm celebrar ncí«

dacm vidadenoíTo Padre S.Bento, las os Officios Divinos às portas

& dedicada aos Santos Martyrcs fechadas a troco de lhes remirem
Mamede,& PcIagio^porqueaqtieU eftas liberdades eom tributo ray*

Ics que a vieraó fundar^traziao Re. xado a feu gofto. Pcrmittiaõ tam*
liquiasdeftcs Santos, & poníto bem aos Ghriftãos que íe gover*
os tomáfaô por Padroeyros,& foy naííemporíuasleys,& tiveíTcmhú

dedicada a Igreja cm louvor dclles Conde entre íi , que fcntcncialíé

aos 20. de Mayo. O nome deftes fuás caufas conforme as Icys Go.
Rcligiofos , & a via por onde vic- thicas ,& cftes averiguavaõ todas
raôadefcobrireftefitio, como he as demandas femappcllação, nem
metida cm taõ larga antiguidade , aggravo , íe naô cm calo de morte,
naô foy poííivel defcobrir, o que porquccíla fenaó podia executar
confta he floreccr aqui femprchúa fem authoridadc dos Mouros, &
grande obfcrvancia regular , & íe- fuás Juftiças. Os Mofteyros de Re*
rcm os Monges defte Mofteyro ligiolos,òiRcligiofas , que achà-

tidos em fumma veneração em tem- raó no principio da Côquifta, aíTo-

po que os Rcys Godos fenhoreà- làraô todos , mas quando jà chega-

rão FJefpanha, & quando fe ceie. raõ a eftas^ partes, contentavaô-fc

bravaôConcilios,era5os Abbades com lhes tomarem o que tinhaô>ôc.

de Lorvaó chamados a ellcscomo dcyxarcm-nos viver nos Molky-;
peíToas de muyta importância : & ros a troco de lhes darem tributo

no Concilio Toledano quarto fc cada hum anno, & entre os que fi.

achou em lugar do Bifpo de Coim- càraó no mcyo dos infíeis,foy hum
bra Ernulfo Abbadc de Lorvão, delles o Mofteyro de Lorvaó, que
que alli fe aífina como Vigário , & o Senhor quiz confervar com par-

Procurador do Bifpo aufente, & ticular providencia para fuftentac

noutras muy tas occaíiocns íeme- neílas partes o lume da Féjquando
Ihantes eraô fempre os Prelados nasmaisdcHefpanha eftava quaíi;

defta Gafa havidos por homens de apagado , & o modo de fe confer-i

tanta authoridadc, que fe naô bul« var foy, que vindo a Cidade de;

lia nada fem ellcs. Correndo de« Coimbra a poder de Alboacempn-
pois os annos , & merecendo-o af» meyro Rcy delia, neto de Tanch,
íim os peccados da Chrii'iandadc, que foy o primeyro Capitão, que
fc apoderarão os Mouros de Hef- paíTou de Africa contra clRey D.
panha pelos annos do Nacimento Rodrigo , começou a pôr cm or-

dcCbriftonoífoRedcmptor de fe» dcmas coufas de feu Eftado, que
tccentos & quatorze , & quando chegava do Mondego atè Águeda,
veyo o anno de fetecentos & deza» demarcando-o da outra parte o no
féis , eftava ji Coimbra , & muyta Alva, que para os pequenos Efta-

parte de Portugal fugeyta ao po« dos deftes Reyzetes era dosgran-
der dos barbaros;& como andavaõ des de Portugal , & fabendo como
jà fartos de matar gente Catholica, perto da Cidade havia cfte antiao

&deftruir Igrejas nos lugares on- Moftcyro,mandou chamar o Abba.
de naô achavaõrcíiftencia, deyxa* de, & fez coni ellc ícus contratos

vaó viver os Chriftâos quietos, có acerca do que lhe haviaô de pagar

lhes pagarem certa quantia de di- os Monges,mandandplhe com gra-

nheyro,& ficarem íugey tos agra- vcs penas que naõ mandaíTe ne-

ves tributos ,& também lhes dey. nhum , nem clle fahiíTe de feu Rey-

,í^ ' Gccc ú] \\o
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no fcm particular licença fua. A forme a ley dos Mouros : oqualfe

tudo lhe rcfpondeo o Abbade taõ poderá ver na fegunda parte da mi-

brandamente , & com tanta modcf- nha Monarquia , como lugar pro-

tia , que o bárbaro lhe ficou aíFcy prio para tal doaçaó^a quem remet-

çoado^ôc o dcípcdio melhor do que co os leytores. Com o qual mimo,
o recebera. Alguns mezes depois & favor delRcy de Coimbra ,& có

íahindoAlboacem à montaria, foy verem os Mouros a continuação

para aquclla parte das ferras, onde que tinha em ir viíítar o Mofteyro,

L3rvaóeftàíundado,& como com & agazalharfc nellc as vezes que

a curioíidadc da caça fc meteíTc acontecia ir à montaria , foraóos

mais nos montes do que cuydava
,

Monges dellc muy cílimados , &
anoyteceo-lhemuy perco do Moí- ostratavaõ todos com muytoreí-

teyro, ôifabendo fer allionde os peytoj &quando[os Chriíiáosde

Monges viviaô , fe foy là ccr com Coimbra feachavaó em algua tri.

alguns Mouros nobres, que o acõ- bulaçaô , & lhes faziaõ injuftiças,

panhavaõ , & fabendo o Abbade tomavaô por valedor comclRey
como vinha clRey de Coimbra , o o Abbade de Lorvaõ,& logo fc lhes

fahio a receber , pouco feguro na deferia,& eraõ livres das molcílias

determinação que o Bárbaro tra* que padeciaó; achegou o negocio

zia ; fezlhe ellc grande agazalho

,

a eftado, que adoecendo hum filho

dizendo-lhc que fe perdera no delRey, que tinha de huma ChriU
monte , & folgava coma occafiaõ tãa,a quem queria mais que a to-

pelo intercíTe de o ver a cUe , & dos os outros, & vendo que as mc-
a feus Frades. Quando o Abbade dicinas humanas Ihenaò aprovcy*

vio que vinha de paz , & lhe mof- tavaõ , pelo não ver morrer diante

trava taõ boa graça , cobrando ani- de feus olhos, fe foy muy triíle a

mo, lhe fez muy tos oíFerecimen- Lorvaô, onde fabida pelo Abbade
tos ,& mandou vir diante dclle to- a caufa de fua melancolia, lhe diíTc

dos os Religiofos , de cuja modef* que fe esforçaíTe , porque fcu filho

tia , & íimphcidadc o Mouro ficou não morreria: & cuydando o Mou-
attonito,&muytomaisdoamor,8c ro que eraõ palavras de conlola-

agazalho,que todos lhe moftràraó. çaô ditas pelo aliviar,arrazandofc-

Foy clRey muy bem ícrvido aqueU lhe os olhos de agua,diíre ao Abba-
lanoytc, & os feus privados taó de. Mal podes tu Abbade remcdi-

abundantemente, que o não pude* arlhc a vida , & enganar a laflima

raõmais ferem íiias caías; & co- de meu coração ; dcyxamc citar

mo em fangue nobre fpofto que triíte, que melhor he aguardar pe-

desluítrado com tão cega ley) naó lo que ha de vir , que fundar goflo

falte agradecimento , Alboacem cm coufa,quc logo ha de acabar.

quando fc houve de partir , diíTe ao Quando o Abbade tal ouviOjchcyo

Abbade q viíTe o que queria dclle, de confiança em Ocos,& nos merc-

porquc o faria comfummogoítov cimentos doMartyr S. Mamede,
& dado que cntaó lhe naôquizef- mctco íuas Relíquias cm humva.
íem pedir nada, o Mouro teve cuy. fodeagua,& o deu aclR(:y,di-

dado de mandar,chámar o Prelado, zendo-lhe que mandaíTe aquclla

& darlhc hum privilegio notado aguaafcufilhojporquecmabcbcn*

pelos mefmos Religiofos , & feyto do feria logo faí». Não fez o Moo-
na ling,ua Latina , no qual os izen. ro muy to caio daquillo , dizendo
tou de todos osdireytos, & tribu» com hum forrifo de pouco goíto

tos>quecraô obrigados a psgarcó» que fc; não canl afie, porqucomai
. .j ' de
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úç feu filho não fe curava com publica. Correndo os annos,vcya
agua>&tancoinílouoranco Abba' a ícr Abbadc D. joa5 tio delRcy
de, queclRíy a mandou levar , Sc D. Kamiro , íenhor que foy àt
nopontoqueaderaôaomop,qu3 Montemor , o qual como foílc pef*

citava cfpirando , abrío os olhos , foa de tanta auchoridade,Sc de vidâ

& convaleceo de mancyra , que an» taõ exemplar , o fez o próprio Rey
tcs de o menfageyro tornar para reformador , & Superior de todos
Lorvão, jà oenfcrmo ficava Icvan- os outros Abbades , & Moílsyros
tadodacama, &opropno quelc» que havia cm Portugal , para que
vara a agua^ trouxe as novas de íua eíleos provcíTe, & reduziíTe àme-
faude , que no principio foy dura Ihor forma de vida, que lhe pare-

de crer ao Bárbaro , & depois taô cede juíta , por quanto "a convcr*

alegre, que poado-le a cavallofcm íaçjódos Mouros, ôç íuatyrannia

aguardar mais companhia , que a os tinha muy desbaratados. Foy
que boamente o pode feguir,fe foy cfle Abbade taô valerofo nas ar-

cammho de Coimbra , 6c vendo o mas , & taõ fanto na vida;,[como jà

filho faõ , & ouvindo o moio que contey na fundação do Mofteyro
tivera em<:onvalecer fó com beb:ír de Ceyça] & pelo muy to dano,que
aquellaagua,naó íabiaoquefizef' os Mouros receberão de fua maô ,

fe para gratificar ao Abbade aqueU & dos Monges de Lorvão , que no
le benefício. Corrco a fama entre cerco de Montemor o ajudarão ,

os Mouros delta maravilha ,& to. aflim com armas , como com as vi ^

dos tinhaõ aquelles Keligiofos por ddS,& peíToas ^ q íicàraó depois oá
homens fantos, & lhes levavaô me- Mouros menos feus devotos, &r
ninos doentes a tocar ,& outros tratando-osnoquepodiaôcômuy-
líieshiaô pedir da fua agua para en- to pouco amor , êcmuy diíFerentc

fermos ds males perigofos } & pof- do que antes coítumavaô,mas com
to que neftes como bárbaros infiéis tudo fempre íc lhes guardou o pri*

faltaflreaFé,porondeDeoscòmu. vilegio, concedido por cl Rey de.

nicava favores de milagres aos ha. Coimbra, & podiaô comprar, &
menSí todavia olhava ao bem dos vender livremente fem pagar di.

reus,que viviaõ no mcyo dclles^ & reytos , o que fe prova de vendas^

comiíto era6 melhor tratados ,& & compras que hoje fe coníervaS

a Fé dos fantos Rcligiofos^quc lhes no Cartório dc Lorvaô de algumas-

davaó aquella agua tocada nas Re» propriedades, que os Mouros ven»

liquias , como quem fabia o preço diáo ao Convento , das quacs (pot
delia. fercoufataôantig3;&curiofajpo-

FavoreciaDeoscada hora mais reyalgúas, ainda que fcja àconra

aos Religiofos de Lorvaó , íem os dc me poderem notar de proluxo

Mouros nunca lhe fazerem dano na hiftoria : hc pois húa delias a

cm bens, nem peíToas, antes os hiaã feguinte , traduzida ííelmenrc dc
tendo em tanta reputação, que to. Latim cm Portuguez.

dasascoufas daquclla caf^ tinhaó Emnome deDeos, E[la he acarte

por fantificadas , & cuydavaó te • de 'venda , «jf/e fi:^
eu Mahomad flhd

rem virtude para farar enfermida- de ^bderramen , netode^mfy a Luh

dcs perigoías : tinhão-nos por ho- ódio ^hbade do Mofteyro de Lorvão^

mens de virtude infallivel,& aílim & a toda jua Gangrenafão , de todd

fiavãodellcs tudo quanto queriaõ, minha herdade^cjue hou^vede meu pay^

& baítava a palavra dc qualquer & de meu avo ^hdtrramen f filho dd

Monge de Lorvão por cfcíitura ^bddana vdU de vUteU , Comarcd

v^^j de
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de Coimbra , com tudo quanto nella fe EJfa he a carta de t^enda de feda a

achar de todas as quatro partes terras herdade^que ttnha^hoYro:^na Vtlla de

rot^s 9 Ú^por romper , comfuás cafasf Botão y a qual herdade compou tArias

Ó* todo género de edifícios , &* efias Prior de Lorvão com feus frades do

fao fuás demarcafoens , de hua parte fobredito Mouro ^Aborro:^ no tempo que

o monte de D. Guilheime quando parte os Mouros governàfao Coimbra , ó" o

pela lomba de Eyras ,
Ô" de Valbom , preçofoy hua egoa com feu poldro. EJt

ate dar na fonte dos Gafues , &> da- tas fao as demarcações da herdade fo*

quella parte pelo monte , que chamao bredita \ do Oriente por aqueíla linha

Outeyro derrado)&* dahi àquellapon* como 'Vay cercando pela var'^a \ da

te de Viafire^indo pelo rioabayxo ate parte do Norte poraquella lomba en*

dar na agua ^quefahe da fonte dos Ga' ire Lar;^ana pvr aquelle tefo ate arca

fues. Todas eftas coufasj que nomeey , como parte por "Valle de Ca'Vallos ate o

dey por inteyro aofobredite .Abbade por monte , & parte com Marmeleyra fe»

dt^í^ldos de prata fina , (^ o ^bbade, lo cafaL de Olpinos , C^ chega ate a ef»

t^ltoda a Congregação os deUy & eu os trada^ que i>ay porfunto ao Zam bu»

recebi \&* do preço não ficou em fua geyro ^&* chega pela eirada ate o Jlim

maocou/a^aigux , C^ elle uÉbbade foy o beyrot &* pelo Ribeyro abayxo ate Bem

que comprou ,"t^ eu o que 'Vendi , ^ tortas ^
ó' conclue naqueUa linha, Efta

afflm de hlía parte^como de outra fi\e- herdade fobrcd^ta vedeo o Mouro aofo"

mos efie contrato com ânimos fãos , &* bredito ^bbade comprador j aj/im como

boas "Vontades
f
ó" fem ha'Verpeffoa^ fica demarcada aama^ Ú^recebeo por

que a ifto nos conftrangejfe lO* fe al^ h inteyro ofereço jà nomeado^ Ú^ "Vcndeo-

homem Vier para annullar efta 'Venda^ lha com todas fuás pertenças^ terras ro-

ou acontecer algum mal nefta herdade^ tas ^ &" porromper^fearas , moinhos «

O* eu a naÕ puder ttrara[alz'o
,
pagar» entradas , Ú^fahidas -, & mandey-lhe

^oshey a herdade em dobro j Ó"vós fa:^er defta venda aprefente carta di»

tAbbade tende a fobredita herança em unte de tefteumnhas idóneas , todos

pa:^. MouroSfComo entãofecopumava^Ú^
Foy fcyta eílâ carta aos oyto das aconfirmey com minha própria mão,

KaIcndaS de Fevcreyro [ que faõ ^nno fegundo o Reyno dos árabes Era

aos vinte &: quatro de Janeyro ] Era quatro centos & de;^ , mas jegundo a
de mil & íeis , íegundo os Chrif- Era dos Romanos , mil ^ ctncoenta

tãos , & de quatro centos & fete

,

&feis»

fegundo os Mouros , no mcz R u. Eftas Eras naô cftão certas , mas
quab, que he Janeyro» As teftcmu- dcyxo a averiguação delias para a

nhãs faó nomes de Mouros , que fcgunda parte da Monarquia , on-
tâo claros ficão em Latim;,como em de tudo vay apurado^ contcntan.

Portugucz
,
por tanto não ha que do-mc por hora com moftrar dcf-

gaílar papel cm os traduzir. Outra tas jícartas o cftado livre ;, em que
venda ícconferva no próprio Mof- fempre cfteve Lorvaõ no tempo
teyro , fcyta do Mouro Aborroz dos Mouros , quando tudo cftava

fcnhor de Botão , por virtude da cm tanta mifcria ,&cativeyro, que
qual o MoíleyropoHue ainda cita não arguc pequeno mimo de Dcos,
Villa,& feus termos, que hchuma rem pequena virtude daquclles

das mais importantes coufas que que alli viviaõ , £c tanta fama havia

tem ,& poríer o preço notável , a deíle Convento , que os Reys de
porey do modo que cíià , traduzi- Leaó o favorcciaó com eímolas, &
da fielmente do Latim cm Por^ cónfírmaçoens de privilégios, cor

tuguez, moíoy elReyD. RamirooScgun>
do,
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do , & tcrccyro do nome , cujas D. Fcmardo de Leão ficara de vir

doaçoens hoje íc confervaó naqucU íobrc Coimbra , ajuntou hu gran-
ia cafa , & outras de fenhores par • de , & poderoío exercito, com què
ticulares, que por fcrviço de Deos veyo no próprio mez fitiar a Cida-
vinhaó fazer guerra aos Mouros de,& a ceve apertada com aíTaltos

neftas partes , & fe deyxavaô ficar contínuos o mez de Jancyro , Fc«
nas terras que conquiíiavaô, mas vereyro, Março, Abnl^Mayo^ôc
como Coimbra, ^ todas as mais ]unho,deícndendo-reos Mouros
Cidades do Mondego abayxo, ef- mais com a Fortaleza do fítío^ que
tavaõ em poder de inimigos, em com prevençocns de guerra , &
nada havia coufa firme, porque quando entrou o mez de Julho, fai-

pendiaô todas de dar húa vontade tàraõ mantimentos a clRey , & qui*
aos bárbaros de uíurpar , oú dcC. zera levantar o cerco, fe os Mon»
truir tudo j & como os Monges gcs de Lorvão lhe não acodirão
hiaõ,2c vinhaô a Coimbra íemne- commuytopa5,&legumes,quede
nhum impedimento, & viaôa pou- muyto tempo antes tinhão guarda-
ca vigilância que os Mouros pu« do cm covas para ellc intento, &
nhaõ na guarda delia , h quaõ mal còm iftolhcderâo quanta criação

fortalecida eíiava de armas,& gcn» de gado miúdo , & groifTo tinhão

,

te de guerra, determinarão de ti* fazendo conta, que fe elRey ven-

rar de fuás cabeças aquelíe pezado ceflcjailí lhe ficava tudo em ganho,
jugo , & reduzir a Cidade a poder^ & fe não , que lhe convinha defam-
de Catholicos , & para o porem em parar tudo por quanto fe fabia fe.

obra com mais diííimuIaçáo,foraõ rcm elles a caufa de fua vinda. De-
dousdelles pedir liccrça aos Mou* teve^fc elRey com efte íoccorro

ros,para irem em romaria a S.Sal» porelp3|odchiáafemana, & antes

vador de Oviedo, onde cftavaô rc- de fer acabada , & os mantimentos
coIhidas,quãtas reliquias os Chri. gaitados , permittio Deos , que os
fíâos puderaõ falvar da fúria dos Mouros ferendèrão,& a Cidade
Mouros, & tanto que houvcraó a foy entrada. Mandou elRey logo

licença, fe partirão por caminhos chamar o Abbadc de Lorvão,&
defviados, Òc muy diflPcrentes da- os outros Monges, & lhe oíFcre-

quellcs que tinhaô no pcníamcnto, ceo a Cidade , & quanto delia qui»

fó a fim de naô ferem defcubcrtos zeffem, conhecendo que a cllcs de«

antes de fazer onegocio, que de» via a induítria , & ordem de fua

fejavaô \ & chegando a CarriaS lio Conquifta , mas havia nos Religio-

mez de Outubro, achàraõ ally el- íos tão pouca cubica de bens tem-

Rey D» Fernando de Lcâo, a quem poraes , que não quizerão dei Rey
deraô conca do Ef^ado de Coim- outra nenhuma coufa da Cidade ^

bra , & da facilidade com que fe mais que huma Igreja cem caías

podia ganhar , tomando-a taõ def • dentro em hum circuito para fc

provida como então cftava, & raõ 8gazalharem,&dizcrc MiíTaquan-

boas rafocns allegàraó no confelho do vieíTem à Cidade , & que lhe fi»

íccreto delRey , que clle promct* zeííe mcrce de lhe confirmar os pri-

teo de partir a conquiftalla no mez vilegios,^ doaçoens dos Rcys paf»

de Janeyro ícguinte , do Anno de fadoSj& de outras peíFoas devotas-,

Ghrifto de mil fetenta & quatro, que lhe tmhâo deyxado heranças

& não como diz o Padre João por bem de íuas almas. Admirado
de Mariana mil & quarenta. Chc» clReydopouco(|pediáo,&olhan-

gado pois o tempo em que elRcy do para fcus filhos , & para os Ca •

pitães
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pitâcs qtíc feftavão com ellcs, diíTc. giofos dcllc , & como pelo tempo
Por certo vos juro , q cftcs homens adiante vielTc Portugal a fer dotado

faô vcrdadcyros Servos de Deos

,

cm cafamento ao Conde D. Henri-

pois tem nelles a cubica tão pcquer que, por elRey D.AíFonfoo Sexto,
na entrada^querialhe eu dar ameta- com íua filha D» Terefa , o Conde
dcjou as três partes da Cidade ,& favoreceo muyto efta cafa,fabendo

elles não querem aceytar mais que a fantidade dos que nella viviao .^

huma Igreja , & pois elles mais não porque houve alli muy tos Abba*

querem, eu lha confirmo, & dou da des,& Religiofospariulares,quc

parte do Omnipotente Deos , em rcfplandeciaô com milagres gran«

honra íua , & de S. Mamede. Con- diflimos ,& indoa pcíToalmentc vi-

firmou-lhc clRcy todos fcus privi- fitar , lhe fez doação da metade da

legios , & os Monges em final de VilladeCacia, aos vinte & quatro

agradecimento, lhe trouxeraô húa de Janeyro da Era de Cefar mil &
rica Coroa de ouro,& prata , que cento & quatorzc. Foy tanto o fa*

fora dclRey D. Bermundo, & a de- vor dos Chnftáos^ & os bens que

ra Gonçalo Moniz ao Moftcyro à dcrão a efía caía , que com elles íc

honra de Deos , & do Martyr S. vcyo a relaxar aqucllc antigo rigor

Mamede. Folgou elRey muy to de cm que viviaô , & os Abbades vi-

ver a Coroa ornada com grande vendo mais ao modo fenhoril, que

copia de pedraria rica >ma^ não na ao monaíiico, alienavão> & ven-

quiz aceytar dizendo, que naõ era diaõ os bens da Caía de modo, que
jufto tomar clle para fi o que os ou- conveyo entenderem os Re ys nif«

trosReys,&fenhorestinhâooíFe» to, & fazerem a mudança , que
recido a Deos, antes lhe .mandou logo veremos,

dar dez marcos de prata fina para

fazerem huma Cruz em nome, &
lembrança fua , & de tudo quanto CAPITULO XXX.
lhe concedia , íe fez carta , & doa*

çáoem forma publica^ afíinada por Como o Mofteyro de Lorvão fe tirou

ciR ey , & por feus três filhos , D. aos ReUgiofos de no
ff
o Padre S.

AíFonfo , D. Sancho , & Dom Gra. Bento, &fe puferao nelle Freyras

cia, onde eftà também o final do fa • de S, Bernardo com muytas parti-
mofo Capitão Cid Ruy Diaz , que culartAades que nijio houve,
então era moço de pouca idade >

mas jà valerofo pelas armas. A data T Ndo as coufas da Religião , &
hc no próprio mcz de Julho , cm X obfervancia da Regra de noíTo

que fe ganhou Coimbra na Era de Padre S. Bento cada hora em dimi-
Ccfar mil & cento & dous , que he nuição entre os Monges , que vi*

no anno de Chriílo mil & fcfenra& viaõ em Lorvaô, vieraó os Princi.

quatro, & deyxo de referir a pro- pes aos ter na reputação, q fe devia
pria doação, & mil particularida- a tal fama, & a gente vulgar a lan.

oes outras , que paíláraõ neí^a con- çar maõ das propriedades do Mof-
quiíia de Coimbra, porque tudo tcyro,& a fenhorearfe delias em
vay diíFufamente contado na Mo- forma , que em pouco tempo tinha

narquia.Deíle tempo em diante fi- quafi todo feu Património aliena-

cou o Moílcyro de Lorvão mais do, mas Deos que não pcrmittc
nomeado, & acreditado diante dos chegarem os males até o fim, nem
ReysdeHcfpanha por cite famofo quiz defamparar de todo as Reli-
fcrviço , que lhe fizcraó os Reli • quias, & oíFos de fcus Servos, que
ri^.iiii^ alii
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alU jiziaõ , & jazem ícpultados, RcligiGfaS;& viverem fua compá*
ordenou (comoícmprc coíluma) nhia os annos que o Senhor íoffe

que deíles males naccíTe hum bem fervidodarlhc devida. Folgouel-
grandiífimo , qual foy entrcgarfc Rcy de lhe fazer a vontade cm taó

aquelle Convenço à nova RcJigiaò fanta petição,& mandando chamar
de S. Bernardo, & começarem a o Abbade,que então era daqucile

viver nelle Rcligioías , que dèíTcm Convenço j lhe pedio cem boas pà«

inceyro cumprimento à Regra que lavras,que aceytaíTe dôrlhccllcou-

os Monges não guardavaô, & con- tra Abbadia da própria Ordem cm
fund iíícmcom íua fraqueza os for» qualquer ca ia do Reyno , & accom-
tcs , & robuftos do mundo, O mo- modar os Monges na própria cafa,

docomo íeiiio ordenou, foy que oucmoucrasjondelhenãofak^íffe
D. Terela filha dei Rey D. Sancho o ncceíTario , & lhe deyxafíe livre

de Portugal, & neta dcIRcy D Af. o Moíievrodc Lorváo para ^a fi.

fonfo Henriques , lendo caiada có lha D. Tcrcía Rainha de Leão, fe

elRcy D. AíFonfc de Leão ícu pri« recolner alli com certo numero de
ir,o, ícm licença do l-^spa, nem íc Religiofas , & fervir a Deos em
impetrar diípenfação,foy mandada perpetuo recolhimento. Ouvio o
apartar do marido por íentença 'Abbade ifto de muy mà vontade

,

Apoítolica,noanno dcmil&du- & pòftoque a nâo moíiraíle a d*
zcntos ("como veremos cm fua vi* Rey > determinou de não vir no
da) ik qaerendo-fe recolher cm que lhe pedia, antes com palavras

bua cafa de Religião para gaíhr alli frias dilíc, que lhe déííc fua Alteza

o rcftantcdefuavida cm peniten- tempo para cuydarnoncpocio, 6c

cia 5 depois de ter buícado lugar ' o comunicaria com íeus Monges,
accõmodado onde a fundar à fua porque como aquillo pendia de
cufta , dizem alguns , que teve rc* ínais'vontades que a fua , importa-

velação doCeo cm fonhos , que ¥a que todos dêffem juntamente a

vicíTcàqucllaparte, &vivefle alii repoíVa,& que folgar ia vielTem to-

na forma que deíejava. E como a dos tam.bcní niíTo , como ellc viria

Rainhií fizeífc diligencia por faber por fcrvif fua Alteza ,& à Rainha
aquelle íitio,& quem vivia nclfc, de Leão, a qual tan bem fallou ao
contàraólfve o modo de vída quc Abbade», & lho pedio cem muyta
tinhão os Monges que alii rendiaó, iníiaficiá, obrigandolhe fua pala»

& a deílrniçáo que era feyta nos ""vra aós aecômodar todos muyto
bens do Moítcyro de poucos an- davcntagemdoqucemâoeftavào,
nos àquclla parte, fendo antes muy Chegado o Abbade ao Moítcyro
ricOj por mercês , & dcés , que os de LorvaO;& dando conta aos Re-
Reys , & Príncipes lhe daváo, mo- ligiofos do que el tvey 1 hc cõmetté»
vidos da Angélica vida , que viaó ra , pintou o negocio com tão dif.

faii.raosReligiofosdaquellc terr.» fcrentes palavras, por incitar os
po. Ouvindo a Ratnhai lio, Sc cren» ânimos de todos ellcs a não con.

do que feria Deos fervido de feu deccndercm na renunciação, qiic

intento, fallow comelRey O. Safi- todos fc apoflàraó a não abrirem

choícupay^&lhe pedio que con- portas a concerto algum que d.
tentando os poucos Frades , c\\\c Rcy lhe raandaffe cômettcr , & af •

alli Viviso com qualquer coufa có» íimoviíitou o Abbade , difculpan-

venícnte para viverem cm Reli- do-re,qiiC fua Alteza lhe pcrdoaíTe,

^iaô , íhefizcíTemtrce do Moítev» porque os Monges nãocíiaváo ctn

xodc Lorváo para odk^ovoarac dcyxar a c-ai a de fua criação, nem
í.

. . fofrúo
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fofríão bem fallarcmlhe em irem junto com o Bifpo de Coimbra, fo-

;.viver entre outros Religioíos co • raô ao Moftcyrodc Lorvaõ nomcz
n)Odefterrados,podendoíervira de Dezembro, cm vcípora de Na-

Deos np próprio Moíieyro ,ondc tal,acabandooannodc 1200. onde

de tempos immemonaes o íerviaô o Bifpo fez entrega foleane à Ra-

os Monges fcusanteceíTores. Sen» infcadoMofteyro, & deu licença

tio elRcy muyto eíía efcufa, por por authoridade ordinária, para íe

entender donde nacia; âc tornou- paíTar a ReUgiofasp& o Abbade fez

lhe a fegundar cm outro recado profiíTaò , & lançou o habito de

mais afpero dizendo, que aceytaí- Gifícr^aíiimà Rainha D.Terefa,

fem a brandura com que os trata ^ como a outras fcnhoras illuftrcs

,

va,& os partidos que lhe cõmet- que a quizeraõ acompanhar na mu«
tia , fe não queria que os lançaííc dança de Eftado , & defta poííc^ fc

fora do Mofteyro, por homens, conlerva no Moftcyro de Lorvaò

íquenâo viviaõcõformefuascbri' huminíírumcnio, cujo teor trás-

gaçoens,& que tinhão alienados, IadadodeLatimemPortugucz,hc

& perdidos todos os bens dclle. o feguinte.

Naõbaftou nada diilo para os Fra- ^ todos os heis chrijíãos , ^[[im

des dcfiftircm de fua opinião , & da frejentes como futuros, a quem ai prc

poíTe emqueviviaõ, cuydando fe- Jentes letras checarem. Pedro porgra»

. rem tudo aquillo amxaças dei Rey, p^ de Deos Bifpo de Coimbra , &* todo

^para ver íecom ellas os obrigaria Cabide da própria igreja
,
faude nom.

.ja lhe darem o Morteiro , crendo, cjuelle que heverdadeyro */duthor dei»

que feelles iníiftiíTcm , não paliaria la. Sabeyque depois da ^voluntária re*

^por diante com a pcrtcn^ão, mas nunçia^no .c^uejwliao .Abhadef€:^€m

-cm tudo fe enganarão, pc rque el nossas mãos do Mofteyro de Lorvão,&
Reyaggravado de os ver taõ du. depois de fua canónica t & total tref

ros para com elle , tratou com o paffafãoparaoMofleyrode Pedrofo ,&
Bifpo de Coimbra

j
que os folTe vi» por voluntária fahida de outros alo^us

ficar, &achandc-oííComprehcndÍ« Monges, doMoJleyro em que tomar-

dos nas Clijpas , que o muijdo pu. raoohaiito ^ ^fi:^rao profilJaÕ ^ nos

biícava, os mandaííc penitenciados querendo acodir ao proveyw do Mo^-

para outros MoíieyroS da própria teyro affim defamparado , infiitnimos

Ordem , & pnvaíTc ao^Àbbadcde nelle Heligiofas da Ordem de S.BentOy

fua dignidade , pois taõ mal a go* que cremos fem falta f que ainda que o

vernava. Foraõ os Monges avifa» fobredito^bbadei& Monges não dey-

dos deite negocio, & temendo o xaraoo dito MoJIeyro de Lorvão ^ nos

. que podia fer , vieraô acondccen- convinha a nos de direyto lançallos

der no queelRey pedia , com tanto fora delle f/orjua dijfolutavid^ífé^def*

que lhe aíTinaffe outro Moftcyro truifaomanifelia dos ben^doMoftey
cm que Vivcíícraacctjmgdadamen* ro, d?* frovello de outra Ordem .'.laiS

tci & poftoque cile jà cntaó não proveytofa, & conveniente^

quigcra, todavia os rogos da Ra- Alèmdcíicinilrumétodcpcírc,

inha D. Tcrcla lua filha , que não que nap tem data , nem era o cri*

. queria nada com eícandallo , vale- ginal donde o tirey , cftà outro de
raô tanto diante dcUe, que lhe con • entrega à Rainha D. Tcrcfa , que
ccdeo o Moíieyro de Pcdroío,com contem cUas palavras,

todas as rendas que tinha,& depois . lUuflrilfima B.anha D» Terefa*

dcUes partidos, mandou elRcy Pedrohumúde Servo da igreja de Co»

chamaro Abbade de Alcobaça, & imbraéefejaféHde^i^feiictfiadenefta

"Vida ,
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^iddyó' riít outra,' Sahey cjue depois à poíTc da mavor parte de fcus bês/»

da renunciafãofeytaforjuitaÕ Alba- & porque a Rainha não podia aco-

de do Mojieyro de Lorvão , fundo nos dir a tantas partes, & fofria mal
osclhos ^Ó^^endocjueporiyolja 1/iaje haver falta na Cóiminidade^elegco

fodia muy tem acodir à Liberdade do por AbbadcíTa a D. Goda mulácr
tal Mofieyro , ^ que pcdeís recuferar nobiliílima , Sc Ay a fiia , para que
ãs herdades mal alienadas ^affim com continuaíTe com O Convento em
litHÍo defenda, como ptr zia de pe' quanto cila entendia em outras

nhor^ (^ que por 'vofjo cujdadu, &* coufas , & quando jà fe davaõ por
àiiigenáa, fe poderá rejiauvar a mais quietas , & tudo por muy ícíTcga»

inorme^ ^ irrecuperaz el perda^ que do,lhe vicraõ a intimar húa cita*

pUeçe atègora em bens efpirituaes yt^ çao do ArcebifpO de Santiago, Lc-
cor^oraes^'Zos damos , Õ" concedemos gado da Sé Apoítolica ncíte cafo

oMofieyro Jcbredito y com todas as por hú Breve particular do Papa,

coufas que lhe pertencem , com ial con» diante do qual fe tratou de parte a

Hi^ão toda i ia, que todos os reditos y parte O negocio da poíTe, & renuri*

que a Se ie Coimbra ejta em pojje de ciaçãodo Mofteyrode Lorvaó^ar*

ieZ'ar , ajfim do Mofleyro,como dejuas guindo OS Mongcs quelhofizeraô

herdades ,/f conferirem inteyramente^ dcyxar por íorça^Ôc cõfcntiraó cm
^ffim em z/ofjo tempo j como dacjuellas tudo por teiror dclRey ,& os Pro-

fí/suas que au diante i'os fucccderem *, curadorcs da Rainha moílrando as

Ú^ vhs com z'oJso confelho j ^' authori- patentes do Bifpo de Ccin.bra, &
dade poreisneíle hua Ordem ^ que fc outras ccrtidocnsauthenticas,por

gundo Deos ^& proveyto de^vof^a aí- onde confíava fer a renunciavaõ

ma a/irdes que canvem mais ao diíolw fcy ta voluntariamente , & a poífe

gar^porque nos não confentimos
,
que tomada fcm embargos dc nenhuma

morem mais naquelle Moftejro os das partes >& depois de Varias ai*

Mondes negros y que morarão ate o ter2Çoens,que paíTáraõneftecafo,

tempo dagora^peladilfolutavidai que foy o feyto avocado a Roma, &
ahi fi:^eraõ guiados por feus defejtos

^
vendo-fe as allegaçocns dc parte a

ts^ pela diffipafão , O defiruifão do partc , pareceo ao Papa Innocencio

próprio Mojieyro, que não temiao de Terceyro, que jà cntaô prefidia

aarefcentar cadahora, na Igreja de Dcos , que fera couía

, Tanto que a Rainha foy metida bem feyta>& jufl;a darem o Moílcy-
de pcfTe , & íc lançou o habito a to- ro a gente que vivcífe melhor do
das aquellas que o quizeraõ to- queviviaõos Monges^mas achou,

inarj começou alli a florecer a vir. quenomododeosdeíapoírarem,6c
tude i& Religião antiga , & a Ra. meter as Religiofas na propricda-

inha alegre com aquella quietação, de dellc , íe não guardara a forma

& recolhimento entendia, aí5m no dcdireyto que convinha emícme-
governo temporal, como no cfpi- Ihantccafo, & para em tudo fe ter

ritual , & hia defempenhando as o exórdio devido, & a Rainha po(«

propriedades , que os Monges ti» fuiro Mofteyroemboa fé, fcm ha-

nhão empenhadas , & tirando ou* ver quem mais fe queyxaííc, expe-

tras mal emprazadas , que alguas dio hum Brevc,dadocm S. Joaõ de
peHoas particulares apropriarão Latraó aos quatorzc de Novem-
a fi íem nenhum titulo , & como bro , no anno treze de feu Pontjfí*

era taõ grande Icnhora, & fazia cado, cujas palavras por ferem as

tudo conforme a jufíiça, cm pouco quemelhor efpeciíicaò o negocio,

tempo foy o Moftcyro rcíiituido & contém a final íentença do cafo,

Dddd " n.e
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me pareceo trasladar ficlircnte do dencia , nem a liberdade Ecclejlafli*

próprio original, que cfíà no Car* cajeja [òpeadapelaínfolencia dos /?•

tório de Lorvaõ, que íaõ as ícguin; culat es , nem tao wormes exce£osfi*
tcs. ' qtiemjem cofiig o , ó" quando o Mof*

Innocencio Bifpo Servo dos Ser» teyro âjjimficar vag o
, fea fobredttâ

vos de Deos, ao Feneravel Irmao Rainha aiefaí o fervor de keligiao ,

^rcebifpo de CompoJtela,fatide , & depois de o livrar das dividas que

benção Apojiolica. yl cauja que je tem, o quizer repararyajfimnasojjí^

tratava entre o Abbade
, S" Monges cmas^ como nas mais íonjas ^ de ma»

de Lorvão » & a illujire Rainha D, neyra que lefojfa alli fuJUntar con»

Terefa, depois de varias comijjoens^ gruamente hum Convento de qua*

nos pareceo bem cometervola^é^ pro» renta Reltgiífas , conforme os hjla»

cedendo vos nella com a diligencia tutos da Ordem de Ctjler ; asfòbre*

devida y no la tornaííes a mandar ditas Monjas fejao com noffa licença

fufficientemente apontada , pelo que tornadas a meter na pofje dclle t
ó*

entendendo nos as teffaçoenSió' alie» fejao inflruidasfeg t>ndo os infhtutos

gaçoens de ambas as partes ^ deter» daOrdemfobredíta , &quandonao
mtnamos prover com a fentença fe* reforme-fe o próprio Mofleyro por

guinte, §lue por quanto nos confia , Monges da Ordem negra , trafidos

que osfobredttos Abbade , & Mon- para ifio de dtverfos Mofleyros j
ó*

ges forao confirangidos a deyxar o porque queremos, que todas efias coti*

Mofleyro de Lorvão y porforça , & fas fentenciadas com grande provi»

medo da potencia dafobredita Ra» denciafe dem à execução fielmente

inha , a qual conforme defde o prin* por voffa diligencia, vos mandamos
cipio pretendera, affim aofm mete o por ejtes efcritos Apoflolicos y como

nelle certas Monjas, que governa^^^ àquelle de quem temos inteyra con»

TKantem como família proprta , fejao fiança ; qm as façais cumprir , nao

lançadasfora do Mofleyro comtcda obfiante qualquer appellaçaoemcon*

a honeflidade,ó' o Abbade, ó" Mlon* trario , conflrangendo os reveis ^ fe

ges tornem afer metidos nelle i & ref* houver alguns , ajfim homens como

titmdos em tudo , de tal modo toda* mulheres ) cem cenfuras Ecclefiafli*

via, que nao poffao desbaratar os bens cas j é^ Je acontecer , que ofobr edito

do Mofleyro,& a Rainha lhe pagar

l

Abbade,& Monges nao queyrao tor-

as dividas quefizerao neceffaname' nar ao Mofleyro naforma acima di*

te nas defpezasjuflas ,
á' moderadas ta , vos cumprais em tudo os manda»

defla demanda i mas tanto que alcan- dos ApofloUcos. Dado em S.Joao
çarem plenária t efliimção,por quan» de Latrao aos dezafete das Kalen»

tofe provou claramente , que o febre* das de Dezembro , anno ter cio de»

dito Moíteyro eflava desbaratado no cimo denofjo Pontificado,

efptritual , & temporal , pelo Abba» Tanto que o Arccbirpo de San.

deyó' Monges delle andarem enm tiagotevc a Sentença Apofíolica,

golfados em muytcs , &grandespec» fez íeu Delegado na execução dei-

cados , na própria hora fejao lança* la a D. Pedro Biípo de Lamego , o
dos fora delle , & fejao repartidos qual veyo peíToalmentc ao Moftey-
crJa hum per fi em Mofleyros bem ro de Lorvaõ ^ & guardando em
ordenados , ajfimpara que o lugar in» tudo a forma das Letras do Sumo
quinado por ellesyó- fuás difjoluçoes Pontifice , & Legado, fez vir dian*

fejalimpo , eíf elles em outros lugares teo Abbade,&Monges,&os Pro-

façao digna penitencia de feus pec» curadores da Rainha D. Terefa,&
cados, como para que com eílaproviz lendo perante huns, & outros a

Sen*
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Sentença , vieraô logo à compõe- quem a criava para íi mcfmo ; era

ção, porque os Monges não quize- iiacuralmcnte branda , & compaíTi»

raó íer reliituidos , pois ao fim ha* va , & taó amiga dos pobres,Querc
viaô logo de fcr lançados fora com acertava de ver algum^ naô cícVcan-

mais afironta, & a Rainha fe con- fava atè lhe ver dar efmola. Tinha
ccrtou com eljcs cm quinhentos hGanobiliílima Matrona cuydado
cruzados íobre as cuíias,& de fpe- della^ chamada D.Goda,qucainf-
zas da demanda que o Papa lhe truhia em rezar devoçocns, & íer

mandava pagar, com os quaes fc amiga de Dcos, & também tomava
dcraó por fatisfeytos de tudo, & a menina ellcs docum.entos , que
tomando Letras de crença do Bif- não paííava dia cm que não rezaUc
po para divcrfos Moftcyros , fe de joelhos diante de algúa imagem
foraò viver nelles ícm mais trata

.

fuás dcvoçoens , ôc folgava muyto
rcm deLorvaó. Tendo iíio con- de jejuar os dias que via fazer ou-
cluido facilmente, continuou o trotanto aíuaAya. Quando íedi-

Bifpo nas mais ccremonias , que a zia MiíTa , ou eííivcíFe com a Ra«
Senteaça diípunha , de lançaras inhafuamáy na tribuna da Capella

Religiofas fóra,& fazer perguntas Real, ou com íua Aya, nunca tira»

aos Procuradores da Rainha fe fe va os olhos do Altar , nem fallava

atrevia a libertar a caía , & fufíen. palavra , mss com as mãos levanta-

^ar neilaonumcrode Monjas que das, ôc os joelhos nochaô cftava

mandava o Breve , & refpondcn» atè o fim da Mifla. Amava-a clRey
do a tudo que íi, Ijie tornou a dar D. Aífonfo Henriques feu avô
poíTe pacifica da cafa , em q fe fuf- fobrc todas as cOufas da vida ^ &
tentaó até noífos tempos cm gran- tanto que foy de fetc annos,a levou

de obfctvancia , ô<: recolhimento* para íeu Paço , onde todo o tempo
íí. ^ quelhcvagava de negócios taõ im-

r """^ ^- portantes, como femprc tinha, o
CAPITULO XXXI. gaílava em companhia da neta, foi-

f; gandodcver aquella imagem pin.

Emqnefe contaonacimentOiÇ^vi' tada pela maò doíoberanoArtifi-

í/á^íí Santa Rainha D, Terefa, ce ,& ouvir em caô poucos annos

Duard. . filhadelRey D. Sancho o Primey palavras taô maduras , & de tanto
Gaivaõ roÀePorttigaU ò- dejencafame' avifo ; Icvava-a clRey comíigo a

RcS'* te com elRey D. Âffonjo de Lcao* ouvir Màífa cm fua Capclla quando
Sanâ. a naõoavia cm publico, & vendo

íc b"*
' "C ^^^^ o^ outros filhos, que cl- a devoçaó da menina , elevado nel.

neJmm. JQj Rcy D-Sancho O Primeyro dc la, lhe cahiaó muy tas vezes as la.

Regum. pQjtugal houvc da Rainha D.Dul- grimas dos olhos decontentamen-

^tll ce , cu Aldonçâ( como outros lhe to de a ver. R chegando a idade de
faipfus chamaó ) hiiadellas foy D.Tercfa, lhe darem cafa,& Damasque a fcr-

T^âdit cuja fermofura foy taô cftranha, viííem, o avô tomou tudo à íua

Moaaft.
.
que naquelles pequenos annos de conta, naô querendo que o pay

Laurba-
fjg infancía caufava admitaçaõ a lhe dèífe nada, ôc aíBm foraõaspe

doiuao"" quem a via , & idepois de grande

,

ças ^& armaçoens de fua cafa , as

ncs cjuí- fc tinha por húa fó pintura dana- mais ricas que teve Princeza algíía
dcmRc-

^^^^^^^^ ^gjjg^gyçQgj^jjjj^_j^Qj.pQ daquelles tempos cm Hcfpanha.

Libcí eraõtaes.naó lhe ficavaõ infcrio- Corria a fama de fuás partes pelo
obkum

j.^.j. 25 doanimo, porque cm tudo rr^undo , Ik havia muytos Reys em

ílurbail-acriou Dcos taó cítrcmada, como He ípanha, que dclejavaõ caiarcom
... Ddddij cila.
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dia, entre os quaes tomou a maô que com grande contentamento a
D. Affonfo Rey de Lcaõ,filhodel. IcvàraôafeuRcy ,& fc puzeraô as

Rey D. Fernando , & de D, Urra- vodas em cíFcy to , ícm haver ne*

ca filha delRey D. AíFonfo Henri- nhumdos Rcys, que íc moveíTc a

quês , & irmãa do próprio Rey D. pedir difpeníaçaó ao Papa, ou con-

Sancho , de modo que ficavaó os fiados que fe diflimularia como ca-

cípofados fendo primos có irmãos, fa mento, por íer entre raõ podero-

& mandando íeus Embayxdorcs fos Reys, ou temendo que naòqui-

a Coimbra > tratarão com elRey D. zeíTe diípenfar, fcgundoenraõan.

Sancho cila matéria com grande davaó as diípenfaçocns riguroías ;

cfficacia , íobre a qual tomou con- levou clRcy D. Sancho a filha á

fclho com os Grandes do Reyno

,

Cidade de Bragança , onde veyo

& ao fim de muytas raíocns alie- íeu genrro, ôcíobrinhoD. Hffon*

gadas ao propofico,concluiraô que fo Rey de Leaõ> & com grande fo«

por fe acabarem guerras , & diíTcn» lennidade fe fez o cafamento por

foens entre eftes dous Rcynos , fe» palavras de prefentc,& daih íc par-

ria bom cffcytuar o cafamento^que tiraó os Rcys,hum para feu Reyno
clRey de Leaõ pedia. Como em com a Rainhafua mulher, & outro

coníclho fe tomou efte aíTcnto, an« para Coimbra com tanta faudade

us de o publicar aos Embayxado- da filha, quanto mereciaõ as pcr«

•res Lconcfcs , o foy elRey cómu. feyçoens com que a Deos criara,

nicar com afilha, ôcíaber delia fe por refpeyto das quaes foy taõ

feria contente de cafar naquclla amada delRey feu marido > que naõ
parte. Alterou-fe a Princezaalgú fabia viver aufente de fua viíla,

tanto com a nova, porque andava nem dcfpachava negocio de paz,
com penfamcntos bem diíFerentes ou guerra de quelhenaódcíTc con.

daquelie , 6c tinha aílentado comfi- ta , naó fó obrigado de amor , mas
godé viverem continência ,ouen- damuytaluzquelhedavaemtudo
trar em Religião , & dandc-o a cn« com ícu voto , porque era prudcn.

tender a elRey feu pay.clle a dcfen- tiflima , & de gentil diícurfo cm
ganou> que onaõhaviadcconfcn- todasascoufasquetratava;dano.

tir, por quanto convinha ao bem, breza, & povo comum era muy
& paz do Reyno , fendo; cila filha querida ,& louvada , porque huns
mais velha ,& a quem vinha a fuc- achavaõ nclla favor , & honra , U
ceíTaô, falecendo os filhos machos, outros mercês , & cfmolas muy
tergèraçaõquc opudeíTc herdar, grandes, nas quaes gaitava tudo
&quefiippoílo eíta certeza, viííc aquillo,quelhereíiavadefuasrcn«

íc tinha gofío de cafar com clRey das, que craõ muytas : todas as tef.

de Leaõ feu primo, ou queria em tas do annoveflia doze mulheres,

outra parte , porque hcílc particu* & outros tantos meninos pobres

;

lar fe lhe faria a vontade ; ao que cafava muytas moças orfáas : remia

reípondco a Princeza , que pois o certo numero de cativos , & fazia

caiamcntofe havia de fazer por fua outras obras femelhantes a cilas,

ordem, fe fizcíc também a eleyçaõ pelas quaes a gente venerava feu

do marido qual convvcífe ao bem nome, òc quando fahia cm publico,

do Reyno, que ella ncnhúa outra Ihcdava grandes acclamaçôes, que
vontade tinha mais , que de naõ para clRcy ícu marido era coufa de
cafar. Com cfte tácito confcnti. grade goílo,& nada cftimava mais
mento da filha, deu clRcydcípa- que ouvir louvar a Rainha, & pôr
choaos Embaixadores de Lcaõ> luas couías no lugar que felhcde-

viaó.



viaõ. Houveraô três filhos d^cntre grandes (como diz Rui de Pina )

íimbos , D. Sanchgj D.Fernando, com grande diííiculdadc íícavaò

& D. Dulce, todos os cjiiaes eraõ trcs peííoas vivas. Ven^ío-fc a gen-

ta6 belios , S: taô vives retratos dà te perecer com tanta rnifcna , &
fcrmoíura da niãy , que foraõ ca ufa crendo que tudo na feia por eítar

de accicfcentar cm eIRey o smcr clRey de Lcaõ cafado Tem licença

que lhe tinha , mas deite goílo , & do P?pa com fua prima D. Tereía ,

quietação os começarão a int]U!C' íe foraõ cm hum, & outro Reyno
tar os açoutes,& câlHgos de Deos, gntar aos Príncipes delíc , pedin -

dados p:ira remedíode fuás almas

,

doíhe,que fe compadcceílcm das

& para (c evitar o pcccado cm que calamidades de Teu povo, ôcícapar»

viviaô com publico cfcandalo do taíTemde taómanifefía oíFenía de
mundo , a quem naõ parecia juíto, Deos , ôt vendo que não baftava cò
cOaremdous primos com irmãos clies nada , íe mandarão qucyxar
caiados, íem authoridade da Sé ao SúmoPontifice, dizendo que fe

Apcftolica : & para Dcos moOrar naõ queria ver os Rcynos de Hef-

quantofedcíTcrvia deftc peccado, panha metidos outra vez na maô
começou de caftigar os povos com dos infiéis , acodííle ao mal em que
as trcs calamidades ordinarias,que o peccario , & pertinácia dclRey de

íaô fome , pefte, & guerra , porque Portugal , tk Leaõ os rinha poíto,

hum anno todo , ou pouco menos, mandando fazer divorcio do cafa-

houvc feca taó grande nefte Rey* mento feyto contra a dctermina-

no ,& no de Leaõ, & Caílclia , que caô òa Igreja 5 fcntio o Papa muyto
as novidades fcnaó lograrão por cik atrevimento dos RcyS;& deí-

falta de humidade , & nos mezcs pachou feu Breve , porque manda»

de Jancyro & Dezembro , que o va aclRcydcLcaõ, & à Rainha D.
tempo coíiuma a fer frio , & humi- Terefa

j
que íe apartaíFcm 9 arncâ*

do, cftava a terra taó feca , & havia çando-os com graves ceníuras , íe

tanto pò nos caminhos . como ha logo naõ obedcceífem a leu manda-

crdinariamctc ncs mezes do Eíiio, do , mas o cego amor com que el-

& fc algua verdura , ou novidade Rcy amava íua mulher, naõ deu lu-

fe logrou em terras húmidas , & garàrazaó, nem aos rogos delia,

alagadiças, aííolou a [hQa praga de que logo quizcra obedecer aos

lagofla que fobreveyo, a qual co* preceytos do Papa , antes aggra*

mia ate os troncos, & medulas das vadode fe lhe mandar aquella Bul-

arvorcs , donde refuítcu húâ fome Ia , fcm primeyro ícrouvido , diííi-

taõ grande , que a gente comia os mulou com a execução delia , di-

animacs immundos , como craõ zendoquercícrevçria a Roma, &
cães j

gatos, & cobras, com outros faria o que foíTe bem para fua con-

bichos nojentos , de que fe vieraõ fciencia , & para o Eíhdo de íeus

a gerar doenças contagiofas, 5r de- Reyros, porém como tudo craõ

pois hua das maisterriveispcílcs, palavras, naõ fez húa coula nem
que houve no mundo, porque dan- outra, nem elRcy D, Sancho de

do cm qualquer pcíToa fem haver Portugal, deu muyto favor ao que

fmal de inchaço, Dcm outra coufa o Papa lhe mandava porondeveyo
íemclhante , fe lhe ccmiaó as en« o terceyro caíiigo de Deos , que
tranhas com hua fúria, ôcrayva taó ainda faltava 5

õc ciReydcSe(.'ilh'a

terrível , que acabavaò comendo- junto com o de Córdova , & o Mi-
íe as mãos,& braços a boccadoSj& ramolim de Marrocos fízcraô liga

dava de íortç, que cm lugares muy para dcítruir elk K eyno a fo 40, ôc

i Dddd iij fangue,
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fanguc , de que foy prognoftico difFeria aos preccytos do Legado >

hum tcmeroío ccclypfe do SoI,quc íc promulgou contra ellc íentcnça

durou por tanto cfpaço , que a gcn • de excomunhão , & fc poz interdi •

te crendo íer chegado o fim do ílonosReynosdeLeão,ôcPortu-

Mundo >fugiaó às IgrcjaSpôc abra- gal, que durou hum anno , hum
çados com as Imagens dos Santos, mez , & três dias , fem valerem ad-

pediaõ a Deos perdão de feus pec • moefíaçoens , nem rogos para el-

cados. Depois difto entrarão os Rey dar execução ao que lhe era

inimigos no Reyno,rcpartidos em mandado,porque o amor da Ramha
três partes ^ hõa das quaes deílru- D. Tercla tinha mais força em fcu

hio Torres novas ,& outros muy - coração , que todas as mais coufas

tos lugares de Alentejo j outra por da vida ; mas ao fim a própria caufa

Eílrcmadurappoz tudo a ferro fem do mal, foy a que abrio caminho

deyxar gente com vida, nem po- ao bem, porque a Rainha inítou

voaçaô cm que naó puzcíTe fogo
3

tanto com clle,que ao Hm houve de

a terceyra entrando no Algarve, vir a condeícender no que o Papa

ganhou a Cidade de Silves , & ou* ordenava, & m^andava , & avifando

trás moytas terras , que os Portu- a elRgy íeu fogro y fc viraó ambos
guezes tinhaó conquiftado ,& da- cm Trancofo , onde com moiiras

qui veyo abrazando tudo atè Pal^ demuyto amor, & íentimento lhe

mela , & Almada , que deyxou do pedio, que déííe ordem ao modo
próprio m.odo q coílumava,pondo que haver/a no divorcio da Ramha,
tanto medo em Lisboa , que fe el. porque elle eftava prompto a cum-
Rey D. Sancho fe naô achara pre- prir tudo na forma , que fhe pare-

Jente , a defamparàra o povo , mas ccíTe juffo , & alli aíTentàraô , que
Xuílentadcs com fua viíia , íe dcy- cl Rey de Lcáo déíTe certo numero
rXàraõ eítar aguardando o íucccííb de Villas ,& lugares nomeados cm
dascouías, até qucelRcy deSevi* fcu Rcyno,quercndeíícm cada hum
lha carregado de defpojos,& cati" annoquatro mil maravedis de ou-

vos,íc foy recolhendo a fuás terras ro , & a inteyraíTe das arras , que
cmfeguimcntodoMiramolim,que Ihepromcttéra , ficando liberdade

íe fora doente de camarás, & de à Rainha de viver em qualquer

caminho dcí>ruhio Montemor o Reyno que quizeíle, ou Portugal,

Novo, que havia pouco fe fundara, ou Leão , & de pôr Alcaydcs , &
mas todos efles males naô baftavaõ juítiças nas terras que lhe fcífem

para fe apartarem os R eys de Lcaõ, nomeadas, o rendimento das quaes
nem o Rey de Portugal meteo maõ poderião ficar 2 feus filhos , fendo
nefte negocio , até que veyo a Hcf- cafo que cafaíTe outra vez, mas não
panha Guilhclmo Cardeal do titu- a propriedade ccmo ella tinha , &
lo de Santo Angelo, por Legado dcfte modo ficarão em pazes Rey s
da SéApoftolica , & convocando ambos,&aRamhaícVíyoa Pcrtu-
junta de Bifpos na Cidade de Sala- gal , com tanta laítimia do marido

,

manca, depois de muy altcrcadoo quefenáoatreveoacftarprefente à
negocio entre fi , & de verem as partida , nem o vio ningucm rir

rafoens dos Reys de Lea6 , & Por- muy tos mczes , & quando punha
tugal , ao fim fentcnciàraõ íer o ca- os olhos em algum dos filhos , Sc

famento nullo, & mandarão inti- via nelles o retrato da mãy, fe lhe
mar a fcntença às partes com a de- arrazavaô logo de agua , & lhe vi»
cencia devida a taõ altos Princí- nhão cruéis accidcntes de melart-

pcsj & vendo que o Leoncz naô çolia ,,' particularmente no princi*

pio;



VA CH%O^ICA T>E C1STE% lyi

pio i & a primcyra vez que tornou •

a ÍCU6 Paços depois da Rainha par

tida,&lhcvicraõbeyjara maõ o CAPITULO XXXII.
Príncipe , & Infantas , cuydàrsõ

todos que perdclTeo juizo^porque íDa grande afpereza de vida , que

tendc-os todos trcs abraçados cò- fazta afanta Rainha D. Terefa ,

íigo, olhando hora para hum, hora ^ dos trabalhos que pa£ún com
para outro, a cada vez deftas dava elRey feu irmão , & como acabou

lufpiros taó entranháveis , que pa- fua vidafantamente,

rcciairfclhc o coração cm pozcada

hum delles. Mas deyxando-o cm '\ T Endo-fe a Rainha D.Tcrcfa
feu fentimento , íigamos a Rainha y livre das obrigações do Ma
D.Tcrefa cm feu caminho para Por» trimonio ,& poíia cm lugar fohta •

tugal, onde as faudadcs grandes rio , & accómodado para contem-

deIRcy feu marido , & dos filhos piar cm Dcos , como era o Moftey-

que deyxava , a hiaô atormentando ro de Lorvaõ , cntrcgando-fe toda

interiormente , pofto que nos ex- go Senhor , & nas coufas tocantes

teriores cncubriíTe tudo com (ua ao bcm,& remédio de fua alma^deu

gravidade , & modeftia , & pofto demáô às lembranças do mundo,
qucclRcy feu pay IhcdèíTca Villa & atudoo que tivera nelle,& por-

de Montemor o VelhOjEfcgueyra, que as tentaçoens ,& memorias an«

& outras algumas terras , dè cujo tigas a n^ô atribulaífem , cingia de

rendimento junto com o que lhe ordinarjohumduro cilicio, Sveí»
dava clRcy de Lcão,pudèra fuíten

«

tia camiías de eftamenhajOU de ou-

tar í];randc fauíto ,& ajuntar muy- tro panno de lãa fcmelhanterfua

to thefouro j ella tocada da maõ do cama era hum Icyto de taboas fey-

Senhor , & guiada dos coníelhos to à modo de ataúde , onde tinha

de fua Aya D- Goda , determinou certo enxergão de palha , & huma
de levar outro caminhomuy diíFe- cuberia em que dormia , & daqui

rente , & pedindo a eIRcy leu pay fc levantava muytas vezes na noyte

o Mofteyro de Lorvaõ , que era de a orar , & a tomar difciplinas,& ai-

Monges de ncíTo Padre S. Bento, o gujs vezes acordava as Rcligiofas

povoou de Rcligiofas da Ordem às Matinas, & tangia por íi mefma
de Ciftcr na forma que atrás conca- o fino antes de fe levantarem , &
mos ^das quaes e la foy a prmey - quando D. Goda fua Aya lhe dizia

ra, que veftio o habito, aindaque que fe não dcbilitaífe com tanta pe.

naô fez proíiífaõ , fe naó poucos nitencia,a Santa lhe refpondia^quc

mezes antes de fua morte, per ter tmhamuyto que pagaraDeos, &
hberdade de poífuir íuas terras,& muy pouco por onde , & ailim lhe

rendas , & poder com cilas fazer convinha trabalhar mais que as ou-

muytas efmolas^ & obras pias^co- iras peííoas , porque a naó achaíTe

mo tinha cm coftume , o que não a hora da morre defapcrcebida. Jc •

podia tendo votado folenncmcnic juava as quartas fey ras ^ & íeílas a

o voto de pobreza. paô, & agua , às fcgundas^ôc Sabba •

dos comia alguns legumes,& pou •

CO peyxe >& os Advcnros ,& Qua*

(g^^ rcímaslemprecraõapaó, &agua,

f^ll®! ^ "^^^s rigorofamcnte que os ou.

tros jejuns do anno. O vcílido or-

dinário era o habito da Ordem , &
húa
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hí5a vafquinha de panno branco & pedir ao Senhor o livraíTe das

ordinário , que as mais das vezes penas do Purgatório ,& o levaíTc a

dava a outras Rcligiofas a quem gozar da eterna Bemaventurança,

via com neccffidade. Era amiciífi- onde piadofamcnte le cré, que ina

ma de pobreza ,& aflim a niofírava hum Rey taô zelofo da Fé , & taõ

cm todas as fuás coufas^ mas de tal amigo da honra , & culto Divino,

modo, que em nenhúa delias por Masnaóihe deyxou o tempo go«

pobre fe moftrsífe pouca limpeza^ zar muyto deíia quietação , & rc*

porque como cila dizia rcprchen- pouío em que vivia
, porque elRey

dendo as Rcligiofas que via andar O. AfFonfofcuirmaõcegodacubi-
mal corxertadas. Dcos mandou- ça, & não olhando o muyto que
nos amar a pobreza , mas não a çu

«

devia a taô fanta irmaa , lhe man

.

gidadc , moftrando-fe nifío vcrda

.

dou dizer , que lhe largaíTe a VilU
dcyra íobrinha no fangue , & filha de Montemor o Velho , & outras

no habito de noíTo Padre S.Bcrnar - que feu pay lhe dotara vivendo ^&
do, cuja particulariiTima devota deyxàraemfeuteftamento^porquc

foy em quanto vivco. Tinha muy* achava , que em confcicncia lhas

ta compayxaô dos pobres, & a ílim naó podia dcyxartcr, & omermo
ametadc de fuás rendas gaílavaem mandou dizer a ouíra irmãa íua

çfmolas,& quando via algudcen- chamada D. Sancha , fenhora de
te, & muy mal tratado, fc Iheraf- Alenquer, cuja vida logo contarc-

gavaô as entranhas com picdade^Sc mos j& pofío que a íemrazaô deíla

alem de o mandar prover de tudo

,

cmbayxada aballaíTc muyto o ani«

oconfolava e!la mefma de palavra, mo da fanta Rainha , todavia quiz
0i o animava a fofrer fua pobrcz^ primeyroinformarfe de feu Con-
por Deos com bom animo. As viu« ícífGr,& de outras pcíToas doutas
yas Ihevinhaô pedir remédio para do que faria ncílecafo, porque fc

caiar filhas , & as focccrria conter» em conícicncia naó podia ter asVil-

mefcueflado^ b. as incitava-a fcr- las, as entregaria logo a feu irmaf-,

vira Deos,&viverc0Í}aj& reco. & fendo íuas por direy to, bufcana
Ih damente , & naõ havia nenhúa outro mcyo para íc livrar de ta! pe-

por pobre, & bayxa queíoíTccom tiçaô.-confultandoocafo, & vaias
quem a fama Rainha naô fallaíTe , & as doações , aíTentàraõ os Lctra-

a quem naõ mandaííe com remédio dos, que a Rainha eílava em boa
para as filhas, & com admocftações poíle , & não tinha obrigação para

lantas para fua honra. Vivendo a largar as terras, antes peccaria cm
íanta Rainha ncíia quietação, foy deyxaroque era feu , pois com os
Deos fervido de levar para fi a el rendimentos, que daili havia, fc

Rey D. Sancho ítu pay, a quem faziac tantas cfíFiolas, & cafavaõ

íuccedeo no Reyno D. Aílonío o tantas crfâas, cada hum anno , o
Segundo do nome , que chamarão qual aílento a Rainha mandou por
oGordo,&pcfto que a perda de repoíla a elRey feu irmaõ, Òc jun-
ta! foífe muyto para íent ir, & a fan* tamcntecomella a infante 1). San»
taRainha afentiíTc no grão , que a cha fua irmaa , efcufando-fe com
obrigação pedia , todavia como palavrashumildcs,& muy atenta»

cílava rcíignada nas mãos do Se- das.dc lhe naó poderem fazer niíto

nhor , conformando-fe com fua a vontade como qucriaô, mas ellc

vontade, lhe deu infinitas graças

,

que eílava determinado em levar a

pondo o cuydado todo em fazer fua por diante, lhe tornou a fegun-

cfmolas, 6c devoções por íua alma, dar no negocio dizendo, que cm
todo
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iodo cafo lhas largaííem por vonta» Chegou o íoccorro a tão boas ho*
de í porque doutro modo trabalha- ras, 6c vinha nelle tão luzida gen-
ria peias cobrar por força de armas, ic,ôc Capitães taô práticos na gucr-
&ícndoaílimasdcsherdaria, naô ra, que clRcy de Portugal fe reco*

fó deíias Viilas, mas de todas as Ihcoporcnção > & deyxou aquel-

outras rendas que tivcíícm dentro Ias Viilas cm íua hberdadc,cm part

cm fcu Rey no. Quando eilas ouvi. ticular a de Montemor, onde a fan*

raõ tal embayxada , confiadas cm ta Rainha D.TcrefareccbeooPriti»

Deos,& na juíliça grande que ti* cipc fcu filho > com o alvoroço , &:

nhaó , fe foy cada húa delias meter contentamento de mãy, dando por
cm fuás Fortalezas , & as proveo boas as difcordías , que Ihotrou-
de armas , mantimentos , Ôí gente xeraô a feus olhos ,& depois de cf»

de guerra para íuílentarcm cerco tar com cila alguns dLas,& deyxar
todo o tempo que cIRcy lho qui- fuás Fortalezas providas de armas,

zcíTc pòr j & o Infante D. Pedro &í:cnic para muytos annos,fetor«^

jrmaô das fantas Rainhas ^ q tam. nou para Leaõ, depois de cuja par»

bem andava perfeguido ca cubica tida , clRcy de Portugal veyo ccr.

do irmaô fcfoy a Leaõ , cndc con- car as Viilas, & lhe deu rijos com*
tou a elRcy fcu cunhado o trabalho bates , achando a todos ellcs brava

cm que D. Tcrefa cftava , & como reíiílencia , porque os Lconezcs o
clRcy de Portugal dcicrminava faziaõfemprcreiirarcomperda,&

com. aterlhea Viila de Montemor, aflronta fua ; & a Rainha D.Tcrcfa

& dcfpojala de rudo , as quaes no* j>unro com fua irmãa D. Sancha , íe

vasoLconcz naó podctofrer fem mandarão qucyxar ao Papa dcfta

lagrimas daqatile antigo , & ver- inílancia, ó qual mandou por íeus

dadcyro amor que tivera íeniprc à Legados neftc cafo o BifpodcÇa-
Rainha D. Tcrefa , pofto que jà mora , & o Arcebifpo de Santiago,

agora cíliveífe cafado com D, Be- que vindos a Braga , mandarão ap-

rcngueyra fua prima filha dclRcy parecer diante de íi as partes para

de Caílella , da qual também foy allcgarcm fua juíliça, Âc achando
apartada por cafar fcm difpcnfação a clRcy defohcdientc , & rcvcl aos

Apoftolica. E convocando cora mandados, &admocítaçôcs A pof-

grandeprcíTa hum copiofo exerci- tolicas ,ofentcnciàraô a clle, & a

iode gente de pè, & de cavallo, a feus fautores por excomungados,
mandou a Portuga em foccorro da & puzeraõ interdiélos em todo íeu

Rainha , & por Geral de toda ella Reyno.refcrvaní^oos vaífallos, &
o Principc l3. Fernando filho íeu

,

terras da Rainha D. Tercía , & D.
& da própria D. Tcrefa , que lhe Sancha. Vendo-íeclRey D.AfTon.

iiouvcra de fucceder no Reyno íe fo atalhado com as cenfuras , man«
a morte o nâo levara de pouca ida • dou a Roma feus Procuradores ^

de , ainda que nos Diálogos, que íe que com algúas efcufas friolas ^ 6c

imprimirão cm Coimbra , fe diz pouco decentes a pdToa Real, alie*

qucfucccdconoReynodcLcãoao gàraôfuasrafoenb, &paraasfen-
pay,naõ ícy com que fundamento, tcnciar , mandou o Papa Innocen-

pois nos conda o contrario, & ve« cioTcrceyro dous Abbades da Or«
mosqueofucccíTorfoy D.Fcrnan» dem deCiftcr, hum do Mofteyro
do filho dcIRcy , & de D. Beren. dcEfpina, outro dcOíIcyra , que
gucla Rainha de Caftclla,que tam- vmdo a Coimbra , & mandando
bem foy apartada dcllc, por fcnaô ajuntar as partes em certo termo

cafarcm com auihoridadc do Papa* que houvc de trcgoas, achàraô taó

clara
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clara juíliça das Rainhas , que lhe ra ficaíTc no Rcyno , que era fcu por

julgàra6 as Villas, condenando a direyto, & as Infantes D. Sancha,

clRcy cm certa quantia de dinhcy« & D. Dulce tivcíTcm certas Villas,

ro y pelos cuftos da guerra , da qual & lugares , de que houvcffem cada

fcntença elle appellou a Roma>ven- hum anno grandes rcdditos , & fi-

do que os Abbadesoconftrangiaô cando tudo pacifico , fe tornou a

com novas cenfuras : foy em nome fanta Rairha para fcu Mcíleyro de

delRey hú Milanês chamado Mef

•

Lorva5,com propoíito de naô fahir

tre Luis,& pelas Rainhas hú Mon- mais deilc ,& tal era a vida que fa-

ge da Ordem de Cifter do Moíky zia , & tantos os mimos , & confo»

ro de Cclla nova, pela inílancia dos laçoens^que alcançav a do Ceo^quc
quaes , vieraõ por últimos juizes

,

nada que ouviíTe praticar da rcrra

o Bifpo de Burgos , & o Deaô de lhe fatisfazia^rc tomava nas mãos
Santiago j & vendo elRcy feu Rey- o dinheyro , que lhe vinha de fuás

no intcrd.d;o , a gente efcandaliza- rendas^, mas tudo entregava em po-

da,íua caufa fcm )u(liça;& as Fron- der da AbbadeíTa D. Goda > & cila

teyrasdcílruidasdelReyde Lcaó, tinha cuydado de pagar aos cria»

que por cAe refpeyto lhe fazia dos da Rainha» de vcílir pobres

j

guerra, & tinha tomado muytos cafarorfáSirefgatarcativoSjdcou-

lugares por força de armas. Vcyo trás obras pias, que ella lhe man»
a concerto pedindo à Rainha D.Te- dava fazer. Quando algum fenhoc

rcía, que acabaífe com clRcy de doReynoIhcvinhafallaremnego-
Xcaõ , lhe reí\ituíííe os lugares^ & cios de importância , ou vi/italla,

clle lhe deyxaria livremente gozar o recebia com muyta brandura ,&
a herança das Villas que íeu pay lhe cortefia ,& tratado o cafo a que vi-

deyxàra ,& com eík acordo , & cô nhaô , os defpedia logo , fcm con-

putras Capitulaçoens muy amplas, fentir, que diante delia fe fallaíFem

aífentàraõ o concerto^& paz , cujo palavras defneceíTarias , ou fe dêf-

priginal cu tenho em meu pQder,& ícm novas do q paíTava pelo mun-
fc porànaTcrccyra Parte da Mo- do. Tomava crueliffimas difcipli-

fiarquia. Acabadas citas compri- nas , hora por íi mefma » hora por
das difcordiasj & tornada a fanta maõ alhea,& nunca as acabava fcm
Rainha^afoa quietação , & peni- derramar grande copia de fangue,

íencia ,cuio rigor naó deyxàra no & alguas vezes era tanto, que fica.

meyo deites tumultos, lhe veyo va a Santa deímayada com fraque-

outra nova
,
que a tornou a inquie- 2a. Coíiumava às feitas fey ras fe-

tar, porque morrendo elRey D. charfe pclamanhãa depois deou-
ilíFonfo de Leaó íeu marido , de- vir hua MiíTa muy to cedo , & com
pois de falecido o Príncipe D. Af« hUa Imagem de Chníto crucjfica-

fonfo,quc nafcèra de entre ambos, do nas mãos,& es joelhos em ter-

Çc tendo alguns aggravos de outro ra nua , íem comer nem beber cm
filho que houvera em fua fegunda todo o dia, o geítava cm lagrimas,

mulher D. Beringucyra,deyxou o & íufpiros , chorando defcytos
Rcyno de Lcao às filhas da íanta paífados, que fcmpre nella foraô
Rainha D. Terefa , mas coroo a juf. muy poucosA recebendo no meyo
tiça naó era muyta, & as guerras dcííe choro fublimes confolaçoens
começavaõ a fealevantar , viraô-fe do Cco , com que cada hora fe in»

as Rainhas yiuvas ambas, & cm fiâmava mais no amor Divino, lhe
nome de íeus filhos aífentàraóaquc aborreciaõascoufasdomundoj &
D.Fernando filho de D.Beringuey- porque não fe apariaíTc nunca de

fua
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fua lembrança à hora da morre, Dcos, não tjinz mais ficar no Co •

mandou cortar hõa pedra para fa- ro, nem orar em lugar oi^de po«

zer íua fepultura,& afíim no tempo dcíTc fcr vilia . mais que daqucUe a

que a Iavravaõ> como depois de quem orava. Fez noíio Senhor por

acabada , fc vinha todos os dias cila alguns milagres vivciKiOjComo

fentar húa hora junto delia , & alli foy dar faude a hum t [hido de hú
rezava hum Oíiicio dos Defuntos, braço, tomandolhe da maõ huma
dc) xando-a toda regada com lagri cfmola, que a íanta Ramha lhe deu j

mas de ícusolhos,o qual exercício &ahúa Freyraaleyjadadas pernas

durou muy to tempo, porque fale- ambas, &taõ tolhida , que íc não
eendo primeyro a fanta Rainha D. podia levantar de hum lugar fem

Sancha íua irmáa[cuja vida logo tavoralheyo, deu o Senhor faudc

contaremos] cila a levou a enterrar em vcftindo húa fa y a , que fora íuaj

a Lorvâô, &amcteo na fcpuhura & lhe mandara dar por cfmola.

que tinha fcy ta para íi, mandando Outra Frcyra doente dc aíthma

depois fazer outra da própria tra- achando húa pouca de aguarem que
ça , & feytio da primcyra» Com» a íanta Rainha lavara as mãos^cfeei

mungava duas vezes cada femana, de fé,& devoçiO em íua muy ta vir-

o que fazia com tantas lagrimas, tude, a bebco,& no próprio ínf.

devoção, & reverencia, que a to- tantc ficou livre dcícu mal. Eílava

dos os que a viaõ provocava a pc» húa Religioía muy enferma do pey-

nitcncia,6c a ter compunção de to, & tal,quefedeíconfiavadcfua

fuás culpas. Era muy compafliva vida , porque cada hora fclhe cer-

paracom ascnfermas,5c tudodey. rava mais, & crefciaó as dores dc
xava pelas ir viíitar,& coníolarna mancyra, que não tinha quietação;

mayor força de ícus trabalhos j da. foy a fantaiUinha vifitar conforme
va-lhe de comer por fuás próprias fcu coftume ;, & havendo compay-

mãos ,& aíTentada com cilas comia xaó de a ver taõ atribulada , podos
algúas vezes em fua companhia os olhos no Cco,fez bua breve ©ra-

para as fazer comer, & as alegrar
j

çaõ ,& dandolhe depois hum abra.

& aos que eíiaváo em artigo de çocom muyta brandura, a modo
morte fallava tão foberanamente de quem a amimava , & íe queria

das couías da Gloria , & da felici- tornar a ir, a Freyra deu hum ay,

dadedaquelles que hiaó gozar dcl' & no próprio momento lhe arre-

ia , que as fazia defejar a hora da bcntou a poftema , & lançou gran*

partida. Algúas vezes fe dcyxava de copia de matéria pela bocca , c5
ticarnoCoro em oração depois de que ficou íâa, & livre do mal que
Completa,& tanta fuavidade íen- "padecia. Tinhaõ também por cou-

tia , que fe deyxava ficar a noyte to- ia muy averiguada , que em beben.

da, & não tornava cm fip fenâo ao do agua em que a fanta lavaííc as

tempo, que as Monjas vinháo às mãos^ou vcftindocoufa fua peíToa

Matinas ,& cfprey tando-a dc noy- doente de maley tas, logo íe achava

te algúas Rcligiofas , a viraô por com íaudeperfeyta. A fama de Tua

vezes levantada da terra por gran. fantidade , & milagres era tanta,

diírimadiftancia,& outras cercada que muy tas peíToasdoReynOjtrai

de hum rcfplandor belliíTimOjque balhavaò por mcyo das Religiofas

deyxava o Coro tão claro, como de haver coufas fuás pararcliquias,

fe eflivera nelle huma tocha acefa

,

de que ella fe enfadou muy to quan

.

mas entendendo a fanta que era doovcyoafaber;vkcomohumdia
Icniida,& lhe viaõ cftes favores de acabaíTe dc Comungar , fc chegou

adia
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a cllahôa mulher pobre , com hum D- Sancha,q em todos lhe foy,& hc

menino nos braços ,
quaíi morto coropanheyra, como logo veremos.

de certa enfermidade , que lhe naó

cntendiaô & com muyta íimplici»

dadclhepcdioqueocurafle,&cf- CAPITULO XXXIÍL
cufando-íe a Canta Rainha , dizen-

dolhe que effes milagres eraô d^ s Emquefe conta ávida dafanti RaL
Santos , & naó Teus , o ConfcíTor a nha D» Sanek

a

, filha delRsy D,

obrigou a fatisfazer de algum mo

.

Sancho de Portngd , o Prtimyro

do a íimples confiança da mulher donojncy & como fundou o Mo(*

pobre , & vendo-fe obrigada , to« teyro de Santa Maria de CelUs,éf

mou o menino em fcus braços, di« aubou fsntamente em nojfo bubi»

zendo : Sare-tc noíTo Senhor , & iode ófter,

logo o tornou a dar à máy livre de

toda a enfermidade. Eftes, &ou- A Rainha D. Ssncha foy filha
ç,^^^^^

trosmuytos milagres, que o dif* XA "^^^^ moça dclRey D. San rcj»ís

*

curfo do tempo nos roubou da me- chooPriireyrodonofne de Por- ^^"''i

moFia,fez a íanta Rainha DTercla lugal , cujas partes, & perfcyçócs ch^à.
cm íua vida , & tendo-a toda gafta- da alma , & corpo foraõ muy nota Fracrum

da em obras meritórias , foy o Se- vcis ,& quacs Dcos quiz cõmuni- ^jn^rú

nhor fervido chamalla para outro cara quem criava para tanto fua^ôc codcx

Reyno melhor do que tivera na víi como fua vida havia de fcr taó mf- '"'»""•

da,& íendolhe revelada fua morte, ravilhoía no difcurfo da idade , Io. foU6.'

fe preparou como convinha , & re- go nos principies delia fe começa Tradir.

cebidos todos os Sacramentos fe raò a defcobrir hus rayos da muy-
[fJJ."^^^'

fez levar à Igreja , onde fe defpedio ta virtude que teve ao diante. To. Laurhan.

de todas as Religiofas , abraçando mou tanto que fe pode entender ^Ceiía-

cada húa por íi , & pedindolhe per- tanta devoção com a Virgem Mâ- p^/af
daó de as naó ter a todas tratado ria noíía Senhora ,

que onde via ai coruijg

como mimo, & caridade devida

,

gúa Imagem íua fe dcyxava eíiar
^

& pondc-fe de joelhos o melhor com os olhos poftcsncllafcmlem- ubni'

que pode, fez às Rcligiofas cantar branca de nenhuma outra couía obituutn

a Magnificar, & indo naquclle ver. mais , que rezarlhe as orações que & cdu-
fo, Sufcepit Ifrael puerum fuum^ fabia,& fazer a veneração, que ca* rum.

cncoftando o roflo íbbre as mãos

,

bia naquclles poucos annos, Crcf»

deu o efpirito a íeu Creador , aos cendo mais a idade , & cem ella o
dezafete dias do mcz de Junho j& ufodarazaõ, occupava-fe cm ler

foy tal o cheyro, que ficou na Igre- livros fantos,8: de coufas devotas,

ja, & a fermoíura de feu rofto, que cm particular as vidas,& collaçõcs

bem moftrava qual poderia fcr a dos Padres do Ermo, onde achava
gloria de íua alma , & no tempo muytos exemplos, &avifos de que
que efpirou houve muy tas Rcligio- fe aproveytar , de todos os quaes
las,& gente fecular, que viraò hum trabalhava de tirar fruto na forma
grande refplandorfobreoMoftey- poíTivel; & quando ouvia fallarna

ro, como íe eftivera alli o Sol, moí- vida de algúa Santa , que padecera
trando niíío íua gloria , de que de. marty rio, ou fizera penitencia no-
raô tcíiimunho os milagres , que tavel ,

perguntava a fuás Ayas , ou
começou de obrar tanto que foy âs Damas 4 ^acompanhavaõ, por-
fepultada , os quaes contarey de- qucíe naó via em feu tempo rutra

pçis de relatar a vida de fua irmáa gente ícmelbante àquella , & naõ

i admitcia

Monaf-
tcriorú.
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âdmittia bem dizcrlhc

,
que havia via de cafar , lhe deu rendas con-

cm outro tempo diíferentes com- vcíiientcs a fcu ciiado , & gente de

preyçóes, ou eícuíasdefte toquei ícrviço qual ciia quiz eívolher,&

&para ver fc poderia íofrer aigua ordenando o^ gaííos de fua mela,

cGuía daqucUas, houve íecreta- & todos os mais que podia ter cò

mente hú cilicio, & o punha muy íeus criados , tudo o rcmancr.tc

tas vezes,& outras vtndocportu- das rendas gaílava cem pobres, Õc

nidadefc lei atava da cama, í^ dor- Hoipitacs^& todas as quartas fcy-

irja veftída fobre a terra nua, & fe ras á noytc mandava trazer doze

alegrava muyto quando via, que mulheres pobres a quem lavava os

com todas citas afpcrczâs íc acha» pês com giande huniiídade, & da-

va forte ,& com novo animo para ya de comer abaftadamentc , fcr-

cmprcader outras. Eníinàraõ-ra a vindo-as elia própria à meia , Sc

rezar as Horas Canónicas , & tu* dantíolhe depois húacímola dcdi»

dos os dias as rezava de joelhos cõ nheyro aciOmodida, a qual obra

tanta devoção, &cípirito, que ad- de caridade fazia cem taniofegrc-

miravaatodosaqueiicsqueaviaôj do, que m^^ndava aos pobres, que

êtmuytas vezes a chamava a Rai- cm nenhum modo déíTcm con ta de

nha D. Duke fua may, & para ou- nada a peíToa viva , lobpena de lhe

vir íuarepoíta^lhe perguntava rin- naõ dar dahi em diante coufa nc»

do, com quem determinava de ca- nkúa» Sua cama era huma cortiça,

íar depois que tivtíTc idadc,ao que comhum traviffeyrode iãi à cbe-
lhe refpondia ,

que jà nacéra cafa- ceyra, 6c quanco fe hávii de lançar

da, & perguntando com quciD^di- nclla, tí^mava primeyro húrrigo-

2ia ,que com aqucUe , que a rcce- roía dueiplina , de que derramava

bera por eípofa antes delia na.er. muyto íangue,& ficando depois cô

Quando ouvia fallarafuas Damas, os joelhos em terra, pedia ao Se-

ou outras mulheres do Paço algúas r^hor^ que a guardaíTe em todo tem

.

palavras de graças , & vaidades, pode lua vida de a meter emocca •

que fecofíumaõ entre gente pou- iiaó, que por bem ^ ou pa^dcílc

CO occupada,agaíiavâ-fe fobre mo- Rcyno a obngaífcm a cafar , & to»

do , & as reprehendia com tanta mando quatro horas de quietação

cólera , que lhe convinha callarlc , taõ pouco mimoía como â cama on

.

& naôfallarem fua prcfcnça coufa de defcançava , logo fc tornava a

que não foíTe Dcos , ou de Deos

,

levantar, & fe punha cm oração atê

porque tudo o 4uenâoeraelle,lhc hora de ouvir MifTa, àqusítítava

caufava faítio, S: melancolia, & com muyra devoção, & lagrimas,

muytas vezes dizia eli<.ey feu pay cm particular depois que o Saccr-

fallando deíla filha , que não tivera doce entrava à Sacra. Era taô bo-

rnais parte nclla, que cm quanto fc neíla, que não confentia verem-

não entendera , & que dalii por lhe fuás Damas a ponta de hum pé
diante o cngcytara por Deos. Fale- defcubcrta, & quando lhe eflra.

eco a Rainha D. Dulce fua mãy , & nhavaó tanto rigor,dizia, que para

clRey D« Sancho quiz dar cafa a hua mulher merecer nome de ho-

cila Infante ( que naquelle tempo nclta , era ncceíTano que tiveíTe

fc chamava Rainha, como era cof- mais partes, que honeílidade na

tume chamarem a todas as filhas vida. Algum tempo antes da mor-

dos ReySjpoíio que c não foíTem) te delRey feu pay lhe fez doação da

& porque cntcndeo delia não fc Villa de Alcníjueriactodasasren-

qucrcrtratar coii p pclloaquc ha» das ,^ dircyto fcnhorio que ndla

£ccc tinha»
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tinha , a qual lhe confirmou depois porlhe cerco , jà tudo cRava como
cm fcu tcftamento , & tanto que convinha,& metida dentro muyta

cila teve terras fuas,fe foy logo vi. gente Lioneza , mandada pela fan*

verncllas^ por eftar mais apartada ta Rainha D.Tcreía, da que lhe

dos tumultos ,& inquietaçocns da trouxera em foccorro o Príncipe

Corte. Achou em Alenquer huas D. Fernando. Comcçàraõ-fc os

mulheres recolhidas , que chama

.

combates com tanta íuna da gente

vaõ encelladas , ou cmparedadas^ôc dclRey , comoos puderiõ dar cm
íabendo , que faziaõ vida íanta , as algum lugar de Mouros , mas os

fcy viíítarem pcfloa , & vendo íua vaíFallos da Rainha rebatiaõ todos

pobreza ,& humildade , as favore» com tanto animo , que nunca íe to-,

eco muyto com obras ,& palavras, cava a retirar , que clRcy não ícn«

& porque dahi cm diante livcffcm tiíTe muyta perda em feu campo de

mais comodidade para fe darem a mortos , & feridos. Eíhva a ianta

Deos com quietação, lhe aflinou Princeza em quanto os combates

certo numero de pães para cada duravaõ polta de joelhos cm ora-

dia ^ & as mandou prover de tudo ção , donde fazia mais crua guerra

o mais que lhe folTe neceíTario. E.f- a elRcy fcu irmão , que toda a gcn^,

tando a íanta PrincezaneAa Villa tcdc armas, Ôcalgúas vezes acom*
como tinha menos fauílos com que panhada de fcus criados viíitava

contemporizar, cmpregava-fc mais por fí meíma as muralhas,& anima*

noferviçodc Deos,& nas obras de va os ícus a defenderem fua jufti-

piedade,& a porta de Teu Paço pa ça,como quem eivava certa na pou.
recia mais de Hofpitah que de caía ca da parte contraria, nem deyxava
dePrinceza.FaleceoclRey D.San- no meyo de tudo ifto de mandar
cho fcu pay, & ficando com o Rey- cmbayxadas ao irmáo,pedindo que
no D. AífonfooGordo fcu irmaí)

,

não toííe caufa de tantas mortes

,

a quizera dcípojar daVilla de Alcn. & danos como fe fazião na terra à
quer , & doutras heranças, que ti- conta de hum tão leve appetitC|CO«

nha por doação Real,5( vendo que mo era ganhar húa Villa , & desher-

era contra judiça^ôc fc podia de« dar a húa mulher fraca, & dcfam.
fender com íãa confcicncia, fazen- parada de todo o foccorro huma»
do liga com a fanta Rainha D. Te- no, & protcílando diante de Deos,
refaluairmãa,aquçm(^comoiàvi« &do mundo, que ella não dava
mos ) queria a cobiça delRcy lan- por fua vontade occafiaõ às perdas
çar fora de Montemor o Velho, quefe taziãono Rcyno, & depois
determinou uíar de força paracvi* depaíTarem muy tas coufas no ccr-

tar a que nefte particular fe lhe fam co , & clRey fcr coníírangido ao
zia,& convocando todos ícus vaf- levantar comafFrontafua,fe mar •

fallos, lhes deu conta do trabalho dou queyxar ao Papa cm compa»
cm que cílava , & pcdio coiiíclho nhia de íua irmãa D. Terefa , & fo-
no que devia de fazer , & conhe- túô ambas providas na forma , que
cendo nclles vontade prompta para dcyxe y contado em íua vida. Pof-
dar a vida a troco de não raltarcm tas as coufas em paz , & vendo cíia

cm feu ferviço, lhe mandou dar fanta Rainhaoaugmento que havia

armas , & tudo o neceífario para no Mofteyrode Lorvão com a no.
defender a Villa , cujos muros fe va reformação , que nelle fe fizera,

rcpayràraõdeaigúas quebras, fey- & o goíto com que fua irmãa alli

ií*s pelo tempo , em tão poucos vivia , determinou fundar outro
dias , que quando elRcy vcyo a Moftcyro da piopria Ordem na

. . Villa
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Villa de Alenquer nas caías cm que coílumado entre Religiofas. V^*
viviaó as emparcdadas,ou encella a viaô neíte tempo junto da ponte de
das , a quem dava de comer , mas Coimbra , onde cíteveo iVlofteyro

avifada por cerra revelação quete < de Sanca Aima antigO;CU)as rumas
ve,cujo exórdio fenão conta , fc íe vemaoprcíente^huas Beatas en-

foy caminho da Cidade de Coim- celladas (como então lhe chamâ-
bra , & com licença dcl Rey fcu ir- va ) as quacs a fanta Princeza por
môo, fundou em huma quinta fua fua devoção h ia viíitar algúas vc«

chamada Uvimarâes , que eíiava zes , Sc lhe mandava para íufteata-

hum pequeno cfpaço tôradaCida* remfua pobreza tudo aquillo que
de hum recolhimcto capaz de trin- fobejava damefa das Religiofas de
ta mulheres , para o qual paíTou as Celias ;, & ainda no tempo dagora

Beatas que viviaõ cm Alenquer^, & fe dao às Rcí igíoías de Santa Anna,
de ccnfentimento do Bifpo de Co* cm lugar deltas tfmolas húas ccr-

imbra lhe lançou o Abbade de Al- tas medidas de rrigo. Onde quero
ccbaça o habito de Religioías da advertir húa coula acerca do nome
Ordtm de Ciftcr , mandando ai. dcíleMaficyrodcCellas , que por
gúas de Lorvão, que as inftruiífem ferccílume chamarem a cilas mu-
nas ccremonias da Ordem , & mo« Iheres , que cntáo fe recolh ão, en«

do de rezar. Eítando a fanta Prin- ccUâdas , à diíFerença das encella.

ceza nella occupação , fe veyocl- das da ponte, chamarão a cilas cel«

Rey fcu irmão ver com cila , & pe- las de Uvimaráes , por ter eíle no»
dirlhe inítantiílímamente^que qui- me aquc'Ía quinta em que fe o Mof-
zcífecafarcomclRcy D. Fernando tcyro fundou , & não por outras

de Cafíclla ;, h Leão , que além de imaginações , que não fervem neftc

íer alto Principe , & muy Ca;hoIi' lugar j nem por eílar alli o campo
CO, linha grande deícjo de cafarcó dcillcl D. Fernando,quando fe ga-

clla , ôc daria a efte Reyno grande nhou Coimbra, porque manifefta-

favor cíiando ligado cem clle por mente confia o contrario de huma
ião efíreytoparentcfcoidasquaes doação do próprio Rey,queíe verá

novas fe perturbou D. Sancha, & na Segunda Parte da Monarquia
fem aguardar por mais confclhos

,

Luíirana. Daqui fe foy a fanta Rai

.

nem diíFerir a repofla para outro nha D. Sancha ver a fua ViUa de
tempo , refpondeo aeiRey, que Alenquer,& ordenar alguascoufas

mais facilmente fe dcyxaria lançar tocantes ao bom governo delia : Ôc

cm hum forno ardendo, & crm hua citando aqui, chegarão a Coimbra
pedraaopcftoço no mar, oucor- cinco Religiofos da Ordem dos

tar feus membros hum por hum , Menores, mandados pelo glorioío

que cafar com homem nacido, & Padre S. Francifco a pregar a Fé
lhe pedia que fe em algúa coufa dc« de noíTo Senhor Jcíu Chriíto entre

íejavafeugoftclhofízeíTcemnaô os mficis,& depois de terem eíta-

fallar mais fobrc matérias fcme- docomelRey,&coma Rainha , fc

Ihantes , & porque lhe não fízefíe forâo viíitar a Infante D. Sanchaà
força neílccafo, chamado o Bifpo fua Villa de Alenquer, cnde ella

de Coimbra , fez cm fuás mãos lo- os rccebeo como coufa vinda do
lenneVGtodecaíiidade,dasquaes Cco ,& (praticando com cUes em
lhe foy também vtAsdo o habito coufasde efpirito ,& vendo o ani»

de S. Bernardo , que dahi em dian- mo ião prompto,& alegre com qiíe

te trouxe cm publico, & fecrcto, fe hiaõ offerecer à morte pela Fé
ícm outra ncnhíía gala^riiais que o deJefuChriíto,ficoumarâVilhola«

£cce i; mente
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mente edificada,& depois de os ter corria no caminho da perfeyçãó

,

algum tempo comrigo,& aprendi- parecendolhc tudo quanto fazia

do delles muytos avifos tocantes pouco , cm comparação do que o
ao bem de íua alma , os mandou amordcDeos , & vontade de fcu

prover de todo o neccíTario para fcrviço lhe pcdiaó , mandou ( de.

ícu caminho, vifío comoem terra pois que vio os cinco Martyrcs

de infiéis não havião de pedir ef« veftidos taõ afpcramente ) fazer

mo]a,nemos haviãodepafíarpara hum gibaô de cil?cio, que trazia

Berbéria fcm pagarem frete de em« junto á carne, & muyías vezes

barcaçoens j & além de tudo ifto lhe accrefcentava hQa corda de ef-

Ihe deu cartas para D» Pedro íeu parto, com que íe cingia tanto,que

irmão, quedestavorecidodelRey aigúas vezes fe não podia dobrar-

D AíFoníb^fe deílerràra de Hefpa- N a cama não accrefcentava rigor

,

«ha, & andava muy cítimado, Ôc porque não havia mais que accrcf-

valido na Corte dclRey de Marro- ccntar^mas o que aqui não podia,

cos>o qual lhe fez muy boas obras avcrefccntavaemdiíciplinas,&vi«

vivendo ,& depois de mortos, lhe gilias continuas , com que chegou
trouxe fuás Relíquias a cfte Rey- a Ic debilitar cm forma, que lhe naó

no , & fe puzcraõ no Moíteyro de cozia o eííomago coufa algúa. En-
Santa Cruz de Coimbra, donde treasRcligiofaserataõchã,& hu*
por interccíTaõ da Rainha D. Tcre» milde , como qualquer delias , &
ía , íe houve a oíTada de dous cor. paíTando por parte onde eítiveíTem
pos,que cítaõ no Moíkyro de Lor- trabalhando em barrer a caía, lavar

v^ô, & outras Rcliquias fuás* Da louça, & outras coufas femelhan*

viíia , 6í convcrfação deftes San. tes , as ajudava com alegre roíio,

tos Martyrcs , 5ç de fua pobreza,& animando-as com aquclle exemplo,
abftcro modo de vida , tomou a a fazerem tu do com animo prcmp-
fanta Princeza D. Sancha motivo to por amor de jefu Chriílo. O
para tratar fua pcífoa com mayor qual qucrendolhe dar o premio me.
rigor do que antes ccíiumava , & recido por tantos trabalhos , a viíi*

accrcfcetar novos modos de abfli • tou com hua enfermidade compri-
ncnc{a,comcsquaeschegouahum da, no difcurfo da qual deu indi.

cfiado taô perfeyto , que merecia cios de maravilhofa paciencia,por-

fer favorecida de Dcos , com mi - que fendo húa febre intriníeca,que
mos extraordinários , 2c a ter tanto a hia gaitando pouco , & pouco

,

lume, & conhecimento das couías, nunca em toda el la fe lhe viorofto

que dizia às Religiofas íeus penía- triíle , nem ouvio dar hum ay dei-

mentos quando era6taes,que irou* compaíTado. Andavaô asRcligio»

xeifem macula a fuasconfcicncias, fas muy íolicitas em fua cura , 5c

&cra ifto taô fabido entre todos, húavezaveyo viíítar entre as cu-
que naó havia Religioía, que fe tras,hfiaquetinhaopeytocfquer-

atrevcíTe a cometer dcfeyto algum dofiftulado, com hum cancro pc-

em occulto , iabcndo que o não po- çonhentiffimo , & chegando-fc ao
dia cfconder da fanta Princeza , a leytoondc a fanta Princeza jazia,

qual dcyxando ordenadas todas as começou a chorar de laíiíma , &
coufas tocantes à quietação , & compayxaõ de a ver com tamanhas
bom governo de íeus vaífailos , fe dores , & tão desfeyta da enfermi-
veyo encerrar em o feu Molhyro dade, & lhe dizia, que mais bem
de Ccllas , onde a competência de empregada fora nclla aquclle mal,
(uairmáa a fanta Rainha D. Terefa pois era inutil,5c não fervia na cafa,

mais
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mais que de dar enfadamento , que com a morte (" fc merece tú nome
ncllajde cuja vida pendia o remédio o fim de tão gloriofa vida ; 6^ pra-

dc tantas,& a fanta com fuacoftu- licandoambas as coufa* tocantes

mada brãdura lhe agradeceo aquel- ao tempo, Ôc lugar cm que cí^a vão,

la vontade , & perguntou pelo ícu & depois rezando a vcríos csfttc

.mal , ao que a Freyra reípcndeo

,

Píalmos Pemtencíaes , quando nas

que não havia que perguntar , por- Ladainhas começarão a dizer.- O/»-

que cada hora íe fazia mais ícm re« nes fancíi, é- fãtiãíe Dei interceáite

medio. Darihoha Dcos ( lhe diíTc proea , deu a gloriofa Rainha o ef»

a fanta Rainha ) cm cuja maò cftão p:rico a ícu Creador, em treze dias

.todas as courascriadaS;& mandou* do mez de Março, fícaíidoas Reli-

lhcdcícubrirachaga,& lhe fez em giofas tão triítes pela falta de tão

cima o final da Cruz, & aeífevc fanta protedora, como a irmâacõ-

tratando brandamente,& daquella tente de ver as certas efpcranças de
hora em diante, foy melhorando gloria com que partira. Quândoa
.cm íórma,quc a Rchgiofa farou em íanta efpircu^crão horas de Terça,

poucos dias com cfpanto de todas & cuydàraô a^ Frcyras , que qui-

as pcíToas, que antes a conheciaô. ZeíTem logo dar fepultura a feu

Outra Freyra, que a fcrvJradefdc corpo, mas a Rainha D. Tcrefaj

ir)enina,cftavamuy enferma de dor que tinha outros pcnfamentos ,

de dcntesjcom a qual tinha perdido mandou q fe foíTem todas ao Coro,
o íonoj& andava como fnulher fem & dahi ao Refeytorio ; porque até

juizo, chamou-a a fanta Rainha à o dia íeguinte fe não havia de fc-

cama onde tilava , & vendo-a tão pultar,& ficando ella acom paí)han •

impacientecom as dores, a chegou do a irmãa,& moílrando, que a

a fi , & pondolhe fcu roíto junto da queria amortalhar com fuás pro-

qucyxada doente, a deyxàraô logo prias mãos , a cifeve compondo,&
as dores ,& foy continuar com os ornando da maneyra que convinha

adios regulares com fuasirmãas. para fuamayordecenciaj& cifando

Cutra que de húafangria trazia hu o Convento jantando,a meteocéfí*

braço inchado, & muy perigofo, go cm húas andas, & alevoucami-

por lhe ter tocado na artéria , aper- nho do feu Moífeyro de Lorvaô ,

tando com hua touca , que fora da onde foy recebida daquella devota

lanta Prmccza , cobrou logo fau- Comunidade com muytas lagri-

dc. Outras muytas maravilhas fez masdedevoção, & prazer cfpiri»

o Senhor por cila vivendo , que o tual pelo thcfouro que fe lhe trazia

tempo, & pouca curiofidade dos cm tão fanto corpo. Foyfcpultada

antigos nos roubou da lembrança, na fepultura de pedra , que a fanta

& ainda eftas achey barbaramente Rainha D. Terefa tinha mandado
trasladadas cm hum pequeno fum- fazer para fi^& nâo em Santa Cruz
mano das vidas dcíf as duas íantas, de Coimbra , como dizem huns

. que fuy compondo das Chronicas Dialagos impreífos na própria Ci-

do Reyno,cfcrituras dos feus Mof- dade,&humfummariodeChroni-
tcyros,& tradições immcmoriaes, cas que de novo fe imprimio cm

,
quenellesíeconfervaómuy vivas. Lisboa , onde também fc afíirma

Chegando a doença da fanta Prin- (naó íey com que fundamento^
ceza a eílado, que delcobrio fcr que foy cf^a fanta Regente do Mof»
mortal, foy aviíada em Lorvão D. tcyro de Lorvaó. Mas deyxando
Terefa ,a qual le veyo logo a Ccl- iílo, & outras coufas fcmclhantcs

ias, onde achou airmãa lidando já para feu tempo , tornemos a comi-
Eccc iij nuar
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«UaTcórhâfcfliltiíradaíantaPrm. que emfatisfaçãodcllâs ihe accy'.

teza, onde o Senhor Dcos logo na > tou o Senhor a larga penitencia que

^uelle tempo começou a moílrar feznodifcurfo da vida , & no fim

alguns milagres em final de fua glo. delia logo a metco ( como cila proi.

ria , & houve muytas Rcligiolas

,

pna me d!(íe)na poíTc da Bemaven-

<}ue ficando de noy te cm oração no turança. Ficou D Goda muy con*

Coro, viraô hum grande refplan- folada de faber taòalegrcsnovâs,

dor , que cercava toda a fcpultura, & depois do falecimento da fanta

& a Venerável Abbadeíía D. Goda Rainha contou cfta revelação a

a vio hua vefpera de noíío Padre muytas RelígforaS)&íccõrervaef«

S. Bernardo, vcílida no habito de crita em o Memorial de fuás obras.

Religioía afTiftirnoCoro junto de -

fua irmãa D. Tercfa^ que ainda vi* ' ^ ^

Via, & querendo com o alvorcço, CAPITULO XXXlV*
i& grande alegria decoração che» ^

garfe onde a Ranha cíiava, para lhe Vãs maravilhas que Veos tem ohra»

perguntar fc a via , cila lhe fez final dopor intercepto deftas gloriofas

-com a maô , que fe não buliífe don

.

Ranhas , alguas cartasfebre ejla

de eftava , dando a entender , que matéria : & de algúds Religiofas^

.tudo via muytobcm;, &afíim eíii* que acabarão no Mofteyro de Lor*

iVeraóambâs juntas até fe acabarem vao com opinião defantas,

as Matinas^& Laudcs,& acabadas>

fc fahio a Rainha para hua nave da T^Elo diícurfo do tempo acre» Tradit.

'Igreja , & a fanta com e!!a,& quan» Jf^ ditou o Senhor a fantidadc.à
f^°^^^.'

'do D. Goda asquizfcguir, jànâo gloria delias veneráveis Rainhas s«ip»"'

VÍQ mais que a D. Terefa, a qUal c5 cftranhos milagres, cujatradr cjuidcm

peclioporámordeJefuChrifto,& cão eftàia6 viva entre asReligio.
^cmor*.

^denoííb Padre S. Bernardo [ cuja fàs da cala , Sc muytas pcíToas Icy- ia coia-*

fefta entaó era 1 quc IhedefcObriíIc gas , que daqui lhe vem concorre *"í"'

^

oquepaílarâcomairmaâ,&onm rem aíuasfcpulturascomdócs,& nium
' para que lhe appartcèra. Agaíicu- pctiçoens de faude, quando fe vem "i"m.

ae a íanta Rainha de a forçar a dcf- cercados de qualquer ncceífídade
j f°^^l'^^

icobriros mimos, que Deos lhe fa* & porque ainda não faô beatifica-

"ízia ; mas vcndô os terceyros que dos, nem fe lhe pôde rezar officio

*tomàra , hôuvelhostícconfeíTar , particular^como de Santas adíniicti»

'^di^endo, que viera folentiizar erti das pela Igreja ;, cofíumaõ a rczar-
f fua companhia a fefta de feu pay,& lhes os fete Pfalmos Pcnitencíaes

rtioS.BetnardO;,&âVifalla dotem, por eípaço de trinca dias, coma
í po deíeu tratizito, que feria dahi qual devoção aífirmaõas Rclígio-

^Á poucoá ânnos > ccrtifícando-a de las terem experimentado feu favor

outros benS) que lhe nâô era poífi. cmtodaaneccíridâdc>queasinvó»
vel por então dcfcobtir* Pergun- caô. E taô boas irmãas faô eftas

^ toulhe então a Abbadeíía, fe citava glorioías Rainhas , que na gloria

í ainda no Purgatório , ou gozava jà dos milagres fe naó querem apar.

»-tíâGloria. Ay Madre minha ( lhe tar híáa da outra;, antescomo clhõ
i diífe D. Tcrcfa ) quem eíiivcra jà

' fcpultadas com os fc pulcros uni-

cm tanta paz, 6t dcfcan^o como dos hum junto ao outro, de ambos
» cllà,6c tivera tâo certa a btevidade juntamente levaô rerra paranomi-
das penas,que merecem fcus pecca» nas , ambas invocaô com efte titu»

dos , como teve minha irmãa
5
por* lo de Rainhas fantas , §ç cm nome
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de ambas fc fazem as maravilhas ) Santidade naó previa cm outr*
que faõ jà em tanto numero, &vaô couía,ícrezaírc no diado traiixii

Crcícendo cada dia cm fórnià> qiie ro de cada húa delias o Ofíicío de
além dos que pôr ncglicencia, & todos os Santos com Vcíp rás, &
defcuydo Ic tem perdido da km* Miíía^^ todas as mais horas Co
branca dos que vivem , fc lembrao úú?^ ccíTaííb o Ofíicío dos Dcfun-
ás Religiòías , & fe tem aíTentado tps

j
pois parecia indecente rezar,

cm caderno mais de noventa Sc fetc como por qualquer onera pcíToa as

nulagresiporque paíTâó de cincoen- Horas dos Finados ;, na cómtmo-
tapeifõis fãs demaleytas, que fa* ração de quem Deos por tantas, Sr

íavaò fOm nominas da pedra dos taò ordinárias maraViíhas.ccniofc

fcus fepulcros , ou bebendo por fazem poríusinterccííaó, moili^â

hum copo de jaípe da Rainha D. »tcr no dcícançods Gloria. Tendo
Tcreía , que alli fe coníerva entre noticia o Cardeal Infante D. Hen»
outras Relíquias : dos quacs foraô nque,que vcyo a íer Rey de PvjrtUi

oyto enfermos de febres malignaSj galada vida d fías Santas^ôc dos mi.

quatro julgados por mortos com iagres, que cada hora fazia o Sç
a unçaõ, & mais Sacramentos da nhor por fua uiterceíTaô ^comocrá
Igteja

;
quatfo inchaços irrcmcdia

»

pio,& zelofo da honra de Decs , ôt

veis, foraó curados em, pcíToasdi* deita Religião, que tinha a íeu car

verias por fua intercííTaôj & hum go , por fef Abbade do iníl^ne

dclfcsnopcfcoçocomío^peyta^ôc Moítc^ro de Alcobaça , cícrcvcó

parecer de ferem aIporcas;Iivrà. hua carta- a hum Rdigiofo ncíTà

tm mais dez peílbas doentes de Abbade p rp tuo do Moíkyro de
febres malignas \ faràraô húa mu- Santa Maria dosThamaracs^ Dou*
Iher de terríveis fluxos;,comque tor em fintaTheologia pela Uni*
citava quafi à morte j duas ry ficas vcrfi Jade de Pariz^ chamado Frey
confirmadas j huma ícprofa;duas Francifco Machado, na<]ual lhe

alcyjadísj húa afthmatica confirma- mandava
^
que foííe tomar infor-^

da ; outra de mal da cabeia , com mação do que havia cm Lor aó

,

que andava quaíi fora de feu íenti* ^ífim de íuas duvidas , como dos
dojmuytaspcíroasdefrenefisjou* miiagrcs, que a fama publicava, o
tra de tremor do corpo > & mcm-» teor da qual he ofegumte.
bros jdu^s que cahiraó de lu. ares Padre ^U-ade doMofhyro de Sun*

altos, húa das quaes fc quebrou tã Maria dn^s Thamaraes, O Carde ai

pelo cfpinhaço -, outra fez cm miu- J^ífante 'vcs enT^iafaudar, Veyokmi*
das partes a cana da perna De par • nha noticia , cjue no Aívfieyro de Lor'

tos íaràraó huma copia grande de ^aõ ejiaõfepuitadasa Bainha D, Te^
U^ulheres^lançandolhe húa nomina rcfa, flhacjuefoy delBey I)»Sancho o

ao pe coço com a terra das fuás fe- Vrimeyro de Portugal , & mulher del^

puUuras ,& cmcafos,&neceííida. jRey de LeaÕ, & a Infanta V. Sanchst

dcs particulares , que íc llie enco- fua irmaafenhora de Alenquer, decW*

mendaô , tem fcyio, & fazemcada jas 'virtudes^&' maraTjilhas ha muytn
hora maravilhas extraordinárias^ notkia nos papeis antigos daquellt

íjs quaes não conto por cxtcnfo, Mofteyro^ & na lembrança da^Re;
pcrque não faõ ainda approvadas ligwfas ; ó' porque no tempo dagorx

pelo Ordinarto^confcrmc difpôem me di;^em^quefHccedemeada dia muy-
ofaprado ConcilioTndentinoipor tos milagres em Juas fepultHras , cte

onde fe mandou no Capitulo geral íjue refultarà iloria a Dèos^ cred to a
delia Keligiaô , que cm quanto lua ejia Religião > &> prx,veyto tjpirituttí

*" v' ' a iodos
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a todos os Fieis , ^z/os encomendo , que fiy quefii^erao hui ,^ eutra infindos

sacies ao Mofieyro de LcvfaÕ^ ^ ve* milagres quado erm fivas nefle mun*
jiis a noticia qUe ha das 'vidas^ ó wi» do , Como i/offa ^lte:^a verá, no Cader*

lagres dejlas Servas de Deos ^& de no
^
que tá mando com e/ia minha car-

tudo me mandeis Loa , ét certa infêVm ta , onde tonta tudo mais de efpa^-o^ÚT*

mafão ) fará a eu dar a elBey meu fe- per ijso o eu aqui naõ digo* Inquiri , G^

nhor ,
&*[e tratar de [ua honra jò" "le- íomey informa foens feias íreyras^ ô*

fJerafão como confcm* Efendozos ne» for outras ^ejsoas dos milagres^que ain*

ceffario fará efia diligencia entrar da agora fa:^em ^O" achey Jer muyta
dentro noMoJíej/fO j vos dou licença verdade j&fropúo diante de mim vi

for efia z e;^, confiando de vojja virtw eu darjaude a hum homem , que viera

de^ O^Lomexemflo^ que tudo fareis hydrcpico inchado dos fes ^ & mãos
como convém ao credito de voj^a fef- tanto , que nem no bordão fedia andar^

Joa^^ Religião. Ve Évora em quin» o qual femeteo delayxo das fefultu*

;^e de^gojloi &c» ras de lias ,O depois de alU ja-^erbom

O Cardeal Infantel fedaço ^ fuou tanto , que ficou fora de

Aefta carta rcípondco o Abba* // >C^ quanto re^^ajjem as Ladainhas

de outra , do que achara,& das di« cjleve daquella maneyra , Gt» logo o

ligcncias que fízera , que por vir a vt levantarfaoyejcorreytojivre (. co*

propoíito, & fcr em louvor das mo ládi:^m)demaiiO* de morte

^

íantas Rainhas^ a porey conforme ú^amim, que tinha hum grande lobi-

a achey de fua própria lctraj& Liii- nho , mo tirarão na mefma hora
,
que

guagcm algum tanto grofíeyra,qUC cheguey ao e sfregar pelas jefulturas

he a fcguintc. de ambas de duas , defejffão ,
que ao

Senhor. Tuy a LcrVaõccmo vofja outro dia eu não tinha mmigalha no

í^lte;^a me mandou ,&* lá
fi:^

por me lugar onde elle ejiivera. Emfim eu

regular de talgeyto^ que não ficafie o ajuntey quantos milagres achey dignos

negocio em vtlohemos, Fuy dentro deboafè^& crença comfuás tejhmw
(^íom o Confeffor todavia) ^ vimvs nhãs ajuramentadas

,
que mando a.

bem defpãço quantos papeis havia no vof]a»/4lte:^a efcrttos muyto na ver-

Cartório^^ em fim fomos achar bum dade ^O* ao pè da letra ^ fem tirar ,

Caderno velho, em que fe di;^ia , que nem por mais que aquiUo que elíes mef»

D. Tereja Jorafilha dellíey de Portu» mos dixerav^ (P* pois tudo lá vay , naÕ

gal D.Sancho uííffof.fo filho de V* */if' tenho eu mais que dtga. Pode vo[fa

jcnfo Henriques o bom lidador y que ./últe:^ mandar tirar informarão ov»

*venceo as batalhas de Ourique } G?* que dinariamente , para fe authori:^arem

ellafora cafada , c^ dada por mulher os milagres como matida o direytoypor»

a eíRey uíffonfo de Leão
^ fem Bulia que fe haÕ de achar muytograndes , &*

do •Afofio^ icoy Ú7' que depoisforao def" [era hum grande ferviço de Decs , Ó*
quitados ( tendejá filhos ^

porem den» honra de toda noffa Congregação ter'

tramòos) Ó' que ella fe metera en» mos e^as Santas beatificadas por fua
cerrada em Lorvão

, ^ fii^era alli orm Santidade , (^ ellas daraÕ a vcjfa Jí//»'

dem de bem viver com Donas honra* te:^ opremio de lhe procurar tanto fua
das y que fe meterão com ella, E outro honra j ainda que for direyto, 0> ra:^Õ

fi fua irmãa D. Saniha
,
que teve de fangue lho devia , pois fao de fua

y>dicncjuery Cf qfe nunca foy conheci' mefma géráfOÕ > ó" defcem todos da

da de VaraÕ, &* f^^o Mcíteyro de mefma rai:^, ^ojjo Senhor alargue a

Celtas de Coimbra , a qual fe:^ quando vida de vojsa */4ite\a y Ò* lhe projpe»

vtveo tanta penitencia
^ que ptrecia reoejiado por muy compridos annos

y

Ermitão defanta vida» Edi:^a outro para honra f C^ accrefcentamento de

nojja
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noffa. janta Ilelil%ao. ^mtn. Vefie las /antas l^ritíCe^Us^ com tenção de

Majieyro dos Thamaraes , em decano- nie injormurde Juas ^idas O' 'njtlif

*l/e de OutubrO) Ú^C. grés Juridicamente ,^ h^ firma àue

Além dcttas cartas de tcítimU' u/poem o (agrado Conciiio de Tretíte--

nho^ & íé da antiga opiniaó de ían- C^ tendoja ^ifio hum Caderno de leira

tidade ^ ha outra dclRey D. Scbaí* muy anti^ a ondefe contaÕfua, z-tdas^

tiaó da faudoCa memoria , cícrita (jueaoprejente me fiianamao de que

ao Bifpo de Coimbra fobrc a mcí confia}a:^erem mnytos milagre i em
ma matéria , que devia fcr ftyta à lida^ O morte, para ascjuae- nao ha,

iníiancia do Cardeal D. Henrique, mais frota , nue hua iimi^Hidade ve-

o treslado da qual he o ícguinte. neraveí , d> hum eftyío chão^ & re"

Bif{o Conde amigo. Eu tlRey 'Vos prejentadorde zerdade, Equcre doeu

envio muyto faudar. l^or relafão do preceder à informaf^o dos mila'^reS

Cardeal Infante meu muyto amado ^ modernos que fa:^em cada dia .^Ó" co»

0'pre;^adotio ) foubecomonoMofiey meçando a z>ir ttfiemunhas para os

ro de L ori/ao da Ordem de S» Bernar jurai em^ ajjlm Freyras do próprio Mof^
do ) que ejla em Vcjfo Bifpado , efiao tsyto^ amo feculares ^ me Jcbret'eyo

fepuítddos os corpos da JlMnha deLeao hua enfermidade
, qut me fovçou a

D* lerefa , & da Infante X). òancha deyxar tudo em abtYio j C^ tornarme

fenhora da Filia de ^élenquer » ambas a ejta t idade 3 onde para mayor confu*

asquaes acabarão a vida [antãmei^ite ;^4Õ de minha pouca fé ^
(e me foy 4

tio habito de Cijter ^Ú^ que fa:^ Deos jetrs que tinha com hua nomina da ter-

por eilas muytes milagres: encomendo- ra defuás fepíu turas que trouxe comfi •

^os ) que por los , ou-fofsos OJjiáaes go hixmCapeiiao meu. Eajjim fiqttey

tomeis íníeyra ir,formdfao da^verda^ entendendo
3
que ellas me derao aett*

de que ntjio ha ^à^ me az/ifeis de tudo^ fermidade^para experimentarem mim
para que fendo milagres ferdadeyfos^ fua virtude.ntas entendi'^ a tempOjquâ

& authenticosj efcreva eu aofante Pa' mo pude continuar com afua diligen»

ilre ^ G^ o informe defte particular^ cia
, porJ(rentrada afemana Santa^

fará as beatificar ) Cs^ fe venerarem C^ iogo a da Fafcoa em que me con»

fuás relíquia^ como he rai^ao. E tanto "Vem r efidirne^fiaCidadr^^ mas pafjada

com mais diligencia 'Vos encomendo , a fefta tornare) a cumprir com o que

^ue façais ifio f quanto a ferdade do fof^a *yíílte:^a me manda , G?* oj mila «

tafo he mais tocam e ao credito defte grés que achar
( que fegundo entendo

Feyno ,
Ò" Coroa ypcisfaÕ ambas eftas Jeraomuyios ) Os manáarey authenti»

Tr-nces^as da cafa Real , fíhas dcíRey cos , d^ approVados do modo que vvf^a

Jj. St^ncho o VrimeyrOy 0" netas do ^Lte;^a me manda, aquém eu confio f

far.toJleyD-^ffonfo^meusírogeni' qve as (antas Rainhas alcancem por

toresypeloqueme ft^reis nifio partici*' efía lembrança muyta profpertdaJe

lar gofio , é^ fervifo. De Cintra a nas coufaS da fa:^y& diiofo fuccejfo

cn;^e de Março, de I f7 f . . nos da guerra^ que 'voj^a uúltex^a em*
ElRey, prende contra os imigos da Fe CaihoU"

A rcpofta do Biípo , quccuydo ca* De Coimbra ^Ú^ de ^bril de i^y4f»
foy D. Manoel de Menezes, que OBi^poConde*

pnmeyro o íora de Lamego > & Fiz diligencia por fabcr fc con.
mcrreo na batalha de Alcacerc>em tinuàra o Bifpo com a inquirição
que ficcu dcibaratado o próprio dos milagrcsi ou rei pondera outra
Rcy D. Sebaíhaòj he a íeguintc* coula a elRcy , mas nunca pude ai

«

Senhor, Com a de zo[fa^lte:^afuy cançar coufa ncnhua certa , antes
tío Mo/tepo de Lorvão 'vifnar aquel" cuydO , quc comp fc^andava prepa-

rando



randoparapaflarccunclRcy a Afri- po da Igreja eftariaõ mais venera*

ca , & tudo no Rcyno fe rcfolvia das, & gozaria mais gente de íua

cntaô em aparatos de guerra, que vifta, tratou de as paíTar para fura,

naô haveria eíFeyto a nada , pois fe & achando as Kcligioías todas có •

o houvera, fcm duvida ncnhúa fc formes ncftc parecer, o poz por

haviaô de lembrar bem as Rcligio- obra , & tanto que movcraõ as Ic ^

ias da cafa , entre as quacs naõ ha pulturas , foy tanto o cheyro ue

lembrança de tal ccufa , nem eu vi fahio delias, que em todo o Moí-

carta algúa neíU matéria, mais que teyro fc fentia efta fragrância , & fc

outra do Cardeal D. Henrique, conheceo muyto mais , quando

para o Prior de Alcobaça , cm que quebrou hua pequena de pedra do
lhe lembrava, que no Capitulo gé- lepukro de D. Tercfa , por onde

ral que fe havia de celebrar,trataíre locàraõ muy tas contas ,& outras

de mandar hua ordem às Freyras couías no fanto corpo , as quacs

dcLorva6>&aoConfeírcrdapro- fahiaõ todas taõ chc) roías, como
priacafa,quefenaôrczaíredeDe- fe as meterão em alguma ca,x> de

funtos no dia de fcu tranzitojmas âmbar. Mas deyxando fuás coufas

o Officio de todos os Santos , & para outra conjunção onde íe con

.

que na SacriíVia do Moftcyro de tem fcus milagres por cxrenío,

Lorvaô fc puzeíTe hum livro bran- fallarenios de algCias Rcligiofas in-

ço , para fe cfcreverem nelle os mi» íignes em fantidade , que florccè

.

lagres , que noíTo Senhor obraíTc raô ncíie Moílfy ro , de que nos fi-

pcloà merecimentos das fanta Rai- cou algúa memoria. * Aflíjm eícrc- * Nota»

nhãs. Mas como fucccdco a per- vco a vida deitas fantas Rainhas o
da delRcy em Africa , & elle to* íDoutor Frey Bernardo de Brito,

mou o fccptro,& feentrometèraõ infígne ChroniíU Portuguez , &
outros negócios , & trabalhos , os n divulgou nefta hiftoria no anno

quaes vimos ncflcReyno, nada fc óci6d2* fendo o primeyro que a

poz em cfFeyto, atèotempo dos irou a luz; determinava elle cfcre-

Keverédifíimos Padres Frey Lou- vclla ma.s parricularmentc na Mo«
renço do Efpirito Santo, & Frey narquia Luíirana , & na hiltoria

AíFonfo dà Cruz , Géraes digniíTi

'

particular da íua Congregação dt f-

mos de noffa Congregação , que icReyno,que andava efcrevcndo:

renovando a lembrança dcftas cou» mas naô foy Dcos fervido que elle

las, ordenarão que fecumpriíTcm, o cbcgaíTe a comprir. Depois íc

& hoje fc trata com mais efficacia apurarão muytas coufas , & íe dcf«

na matéria da approvaçáo de íeus cobrirão outras particularidades

inilagrfcs>& no negocio de fua bea« da vida das Santas , que íe pòíiem

tiíicação,queDeospor fuamiferi- verem Brandão na Quarta Parrc

cordia , & pelos merecimentos das da dita Monarquia , no Agioiogio

fantas Rainhas pcrmíttirà, que ve- Luíitano, & cm outros Autucrcs.

nha acííeyto. Ertivcraó fuás fc- que cita o Padre Macedo,dosquaes
pulturas muytos annos metidas íe aproveytou para compor o livri-

das grades da Igreja para dentro nhoda íua vida , queiroprimiocm

onde as naô podiaõ viíitar mais q Roma em Latimno anno de 1667.
asRelJgiolas ; & vendo a fenhora parafecífeytuaralua Beatificação,

D. Bernarda AbbadcíTa que entaõ da qual fe tratou dcfde entaõ com
era de Lorvão, filha do Cardeal grande calor até íe confeguir do
Infante D. AfFonío,& neta delRey Papa Clemente Undécimo, oqual
D. Manoel

, que pondo-as no cor- as Beatificou ambas juntas cm 13.

dc
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de Setembro de 1 704. & no anno caufa dcfta promcíTa , andava fern*

feguinteem 23. de Dezembro paf- pre com o peníamcntó inquieto

íou o Breve defta conceflaò , que fem fe determinar em nada , aguar-

começa : SoUiciíndo Pafteralis Offi • dando conjunção oportuna cm q
ciii&c, Sendo A gente dcfta caufa o Senhor lhe abriíTe caminho para

cm Roma por parte das Freyras de quietar íua coníciencia. Ccntinua-

Lorvaó, que procurarão cftagra- va entre tanto com jejuns, cilicios,

çacomtcdooempenho,& a todo difciplinas^& no ferviço ordinário

o cufto o Doutor Frcy Bernardo das enfermas , não fugindo de fcr«

de Caíiellobranco , Monge de S. viçonenhumdacafaporbajxo, &
Joâó dcTarouca,& hoje Chronifta humilde que foííe , & todo o mais
môrdeílc Rcyno. Eemi4. dcSe. tempo que lhe reftavadeíiasoccu»

tembro de 1709. lhe conccdeo o paçcens, empregava em fiar^cofer,

dito Pontificc MiíTa, & Officio du- & broslar couías para o ferviço da
píex para toda a fua Religião , & Igreja : & conta-fe delia hum mila-

parao Bifpado de Coimbra, onde grc muy íemclhante ao primcyro
cftàLorvaõ>& finalmente cm 11. que lemos de noífo Padre S. Bento,
de Fevercyro de 1715- cxtendeo & foy que tendo ella huma meada
eíla conceíTaó a todos os Rcynos para dobrar de outra Rcligiofa.por

de Portugal , mandando rczaíTc & ir acodir aoutracoufa de fuaobri-

diccíTe Miííâ delias todo o Clero gação a dcyxou encomendada a

Rcgular,&íccular. Com que para húa menina lua ícbrinha , que fc

o que teca a noíTa nação com eftas criava om ella das portas adentro,

taõ amplas conccíToens , eftaõ Ca • & como a meada íc embaraçaíTe , a

ncnizadas , íegundo tudo fe verá menina levada de húa fimplicida-

mais largamente na Quarta Pârtc de , & intKDcencia própria de fua

das Chronicas da Congregação de idade, cuydando que não errava

Portugal , que de prefente efcrevc no que fazia , a cortou pelo meyo
o Doutor Frey Manoel dos Santos, com huma thefoura , & quando a

& na hiíloria particular que delias Santa veyo , & vio daquellc modo
fcfcrtendecfcrevcr. a meada, que não era fua>affligin«

do-fe grandemente a tomou ,& rc-

colhendo-íc com cila em feu ley to,

CAPITULO XXXV» íe poz cm oração com grande fer-

vor dccrpirito,pedindo a Deos lhe

Tie alguas Religiofas ^quefiorecerao dèíTc remédio naqucllc trabalho,

nejte Mojiev o de Lorvão em vir» porque a Rcligiofa não perdeíTe a

íude , & fantidade com outras meada , nem ella lhe foíTe matéria

noticias delle .é^dode Cellas, de cfcandalo , & quando fe levan-

tou da oração, £( achou a meada

H Ouve ncfta Ca fa huma Reli- íãâ,&inteyradetalmodo, que a

gioía converta , chamada dobou toda por hum fio. Eíia fo-

Maria Martins , de vida , & coílu • brinha viveo depois» fantamente cõ

mes inculpáveis , a qual antes de os confelhosda tia ,& fendo ainda

tomar o habito, vivia com grande pequena cila a inflamava no amor
rigor, &obíerv anciã dos Manda, de Deos todo poíTivel^ôc quando
mentos de Dccs. Fez voto de ir a na MiíTa levantavaó a Hoftia , lhe

ultramar cro romana ao íanto Se- dizia que a vcneraíTe , porque efta.

pulcro,& como depois de Rdigio- va nella o Menino jÊSU ,&como
ia fe viíTe cm mil eLrupulos por amcninalhcrcfpondcílc,queonáo

via,
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via^cUa impetrou do Senhor, que bem moflrava o corpo o lugar para

fc lhe mofíraíTe cm figura de hum onde mandara a alma j accdio o

menino belliíllmo. Chegou ncHe Convento a ver cíla maravilha , S:

lueyo tempo hum Jubilco pleniíli- a dcyxàraó citar daquelle modo à

mo, cm que o fanto Padre dava au- vifta do povo todo, que vendo ta?

thoridadc aos Confeílorcs para dií» rara ccufa , & fcntindo a fragran >

pcníar, & comutar quacíqucr vo« cia , & chcyro que dcíi dcfpcdii,

tos , ainda q foíTem de ultramar,& lhe beyjavaõ os pés , &. habito , &
crcndoclla, que lhe vinha aquclla cortavaôdcllc para rcliquias; com
occafíaô do Geo , confukou com asquaes fez o Senhor grandes m>
feu ConfeíTor oefcrupulo que tra» lagres , mas ccmo os não puztraô
zia , o qual lhe mandou que o tem- cm lembrança , nãò me he pofl' vcl

po, que havia de gaíiar no camií contar mais, que efla breve fun: ma,

nhodejcruíalem andaíTe por dcn. que ncs ficou cmtradiç5o,&dcri-

tro do Moftcyro rezando certas to. Scpulràraõ-na cm húa parede

devoçoens,que logo lhe nomeouj do clauílro da colarão, em hum
& havido conícntimento da Prcla- moimcnco fcyto de modo^ que leu

da, começou fua devoção em dia corpo ficou ncHe da própria ma-
finalado, no qual comungou, & íe ncyra que cfpirou íentado de joe.

defpedio das Religiofas , como lhos, com as mãos levantadas, ôc

que fe partia para as mais naó ver, poucos dias depois de cftar ícpul.

& começou de andar correndo Al* tada, chegou aporta hum peregri-

tareS) & caminhando por clauftros no, que vinha de Jcruíalcm,& per^

fcm fallar com pcíToa viva , nem as guntou por cila nomcando-a por
Religiofas lhe fallavaó fabendo fer feu nome ,& querendo faber delíe

cfta fua determinação. Acabando donde a conhccia^contou que fora,

o Convento de jantar, entrava no & viera com ella a Jeruíalcm , ôc

Refcytorio, Ôt comia o que lhe era correrão ambos os lugares Santos,

ncccíTario ( que ícmpre era bem & que tal dia (nomcando-o ode
pouco )& o que ficava fazia final feutranzito) fc apartara dclle, di«

com a maô à Rcfcytorcyra , que o zcndo que lhe convinha chegar a

mandaíTc dar a pcbrc; dormia hora Lcrvaô mais deprcffa que elle, on-
no clauftro , hora na Igreja , cnde de fabcria novas fuás ; donde en-

quer que a noytc a tomava. Aca« tenderão, que cumprira cm cfpiri-

bou ncíie cxcrcicio hum anno per • too que não pudera com o corpo,
feyto, que era o tempo limitado Dura hoje muy viva entre as Reli-

para feu caminho, & chegado o dia giofas a devoção deíia fanta Con.
cm que fe acabava , fe foy pôr de vcrfa , ôc invocando-a para fuás ne«

joelhos com as mãos levantadas cclTidades , achaó muy prefente

diante do Altar do Santifiimo Sa- fcufoccorro;náomeconltadoan-
cramento, onde eftcve dcfde a mea no cm que paflfou da vida , nem ha
noytc £tc horas que a Sacriítãa foy quem íe lembre dclle ,nem a pcíloa,

pa-a abrir as p0;tas da Igreja , & quecfcrcvco a fumma de fua vida

poder entrar o povo para ouvir fe lembrou de o cfpccificar. Quaíí

MiíTa , & chamando-a,que fc vicíTe em noífos dias florccco ncíla pro-

para dentro algúas vezes, & vendo pria ca fa outra Rcligiofa chamada
que naõ acodia, fc chegou a cila, D. Guiomar da Sylva, de vidataõ
&a vioeíiar fria fcm cfpiriro, mas exemplar, & penitente, queigua-
raôfermoía, & com a cordoroíio lou com todas as Santas do tempo
taõ clara, & relplandccentc, que antigo

j
porque dcfde o dia que

cniroa
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jcntrou na Religião cora animo de Cruz em cima , a deyxou logo fcm
ferviraDcos, rcfignouíua vonta- febre p& com ofaítio fora;, Óc co-

dcj & dcícjos nas mãos da obcdien- brou a íaudc , 6c vida, de que codos
cia, demodoqucemcouía nenhua deíconíiavaõ. A mayor parte da
fahia da vontade de fcus Prelados, noyte vigiava cm oração com os

nem quebrava prcceyto da Regra, .joelhos em terra. Com efías , &
& dcfiniçocns que vicíTe à íua no. outras muytas virtudes chegou a

ticia. Toda fua occupaçâo era con- fanta Rcligiofa ao iim de ícus tra-

tinuar o Coro, &: caí>tar nellc as baihos paíFados fcmprc em grande

Horas Canónicas tm Communida- humildade, 8^ pobreza de eí pirito,

de , trabalhando por ter fempre & acabando huma vez de eílar cm
attcnç^o no,que dizia. Era devo- oração na ígreja,lhedeu humacci-
tiílima dos Anjos , Òc fen^pre lhe dente de apoplexia, com que ale-

rezava devoçocns pariícularcs,& varaó asRcligiofas em braços, &
lhe mandou fazer hum retaboio à a lançarão lobre a camíj& vendo
lua curta, de dinheyrc que ganhou que era mortal, & cílava quafi dan»

lavrando cm fua almofada, o qual do o ultimo alento , lhe dcraõ a

cíià hoje porto fobre as fepulturas Santa-Unção> eítarido alguas Re-
das fantas Rairhas D. Tereía , & ligioíascom clla,& outras na larc-

D. Sancha de quem lambcm foy de- ja pedindo ao Senhor, que Ihcnaõ
votifilma & para húaalampada^quc íevaíTc taõ cedo aquclla Santa, &
4hc mandou pôr, lavrava coufas, chegando-fo jà o ponto da partida

,<3ue mandava vender, & comprava daquella alma ditoía , começarão
azeytc p & cera cm abundância, húas, 6c outras a ouvir húa muíica
ISlu.ica fahia de íeu le)to , falvo muy fuave,& concertada , a qual
paraoCoro,masodiatcdogaftava no principio fenaô conheceo don-
cm meditar cm Deos cem o cora- de era , porque as Rcligiofas , que
ção,& trabalhar cm algúacoufa c6 cftavaôcomclia, cuydàraô que as

as mãos. Nunca de fua bocca fe ou- da Igreja criaõ que falecera jà , &
vio palavracfcandaloía, nem hou- por líTo lhe cantavaõalgúaAntifo.
vc Frcy ra naquelle Convento , que na , & as da Igreja cuydavaô , que
fe agravaíle de obra , nem palavra faleceria jà , & a efíavac encomcn-
Jua. Eramuy compafíiva das cn- dando, &acodindo.ao dormitório
fermas ,& fempre tomava hua hora depois átíz verem juntas, & ouvh
fio diapara as viíitar,& Icvarlhe ai* rem continparas muíicas tão clara-

gúa coufa das que tinha, princi- mentc,&comfuavidadeta5exqui-
palmcnte às pobres, & que não fita, entenderão ferem os fantos

linhaô quem lho dèflcjác comohCa Anjos, que fcliejavaó o tranzito

vez fofíc ver hua Rcligiofa, chama- de lua devota j & huma Religiofa

da Margarida Freyre, que citava chamada AnnaFreyrc de Andrade
muy doente de febres,& taòator» jurou conforme íua conícicncia,

mentada de faítio, que naô fofria que lhe parecia a letra que canta.

fallaremlhe em comer ; ella lhe vaõ, o devoto HymnoiT^^Z?^?/;»

deu huns doces rogandolhc que laudamuSy que durou hum pouco
os comeífe,& vendo-a tal,que nem antes de eípirar atè muyto depois

;

forças tinha para lançar a maõ fora & ao tempo que deu o ultimo fuU
da roupa, compadecida delia fe le« piroeflava na Igreja poíta em ora.

vantou com as lagrimas nos olhos, ção húa amiga íua , que hoje vive
& fe debruçou lebre cila rezando, chamada Franciíca Cardofa, a qual

& depois fazendolhc o final da vio hú rayo de claridade difcorrer
"

FíFf
"

dcJdc



dcídc o Altar môr atè o meyo da criou ncfte Moftcyro de Cellásj

Igreja , & dahi íubir para o alto, moftrando dcídc entaõ húa dcvo-

deyxando o Templo todo laô cia çâo^ôc zelo para as couías de Dt os

ro , como o Sol no mcyo dia , nem taó vivo como depois moíírou , òc

foyeftaRdigioíafóaqueviooref» tal devoção tomou com noOo Pa.

plandor, porque muytos fécula- dre S. Bernardo , que onde via a

res,queviviaôno lugardefóra,& fua Imagem^ ou ouvia ler coiifa

alguns criados da caía, viraõ no íua, logo íc arrebatava, &cmribu
ponto que efpirou fubir aquellc nclle de modo, que lhe nsôlcm*

rcfplandor defde o telhado da Igre. brava outra nenhúa couía. Sendo

ja direytoao Cco, taó claroj&ref* jà de idade para tomar o hab: to , a

plandecentc,quecuydâvaôícrfo« levàraó ícuspaysparaLí boa com
go, que fe puzcra no Mofteyro. animo de a caiar í6í nocaminhofc

Outras muy tas Religiofas houve, chegou às andas em quccllahiacó

& ha hoje naquclU Cafa de folida a mày hum peregrino vcíiido em
virtude , & grande zelo da honra, húa efclavina branca taô gentil-ho-

& culto Divino , que não he poífi- mcm, & fermofonas fryçoens,quc

vci contar, humaspornSo ficarem os da companhia feacímiràraó , &
cm IcDibrança , & outras por ícrcm cm língua Franceza lhe pcdio húa

vivas. Ha nella grandes Reliquias, cfmola, tendo fcmprc os olhos em
comofaòhumcípinhoda Coroa de D» Elena da Sylva , deulha opay,
Chrifto , iruyta parte do Lenho, & perguntandolhe fe era cie Bretã*

húa cabeça de hum fanto Abbadc, nha, Fcfpondco que de Borgonha;

que alli florccco per nome Jcaó

,

& ao deípcdir rindo-fe para a pro«

que faz grades milagres em ptíToas pria D. Elcna , deíapparecco (ubi-

niordídas de caens danados. H^ tamentc , & ella cuberta de lagri*

Imagens antkjuiflimas,& de gran* mas , fc deyxou cahirfobreorcga*

de veneração, porque o Senhcr faz çodamay, fcmdizcroqucfentiai
milagres^ como hc húa Imagem de masIogoaíTcntoutornarfeaoMoU

.^ noíTa Senhora , que por dar vida a leyro, & fazer profiífaõ no habito

hum morto achamaó Santa Maria de S. Bernardo, que cila dahi crfi

da vida,- a qual tem feyto outros diante chamava o fcu pere^^^rino,

muytos milagres; 6c no Capitulo porque na verdade era o que lhe a p.

húa Imagem de ChriQo crucifica- pareceo naquella forma. Edeípc-
do, que deu poucos tempos ha fâu» dindo-fe das coufas da Corte na

,dcahúaReligioía,queandavaalcy- melhor forma que pode, fe tornou
jada,& tolhida, fem poder dar húa aoM; fteyro de Cellas , onde fez

paíTada íem muletas; & finalmente profiíra6,& vida em tanta abíl nen.

todooclauftroeflàcheyodcoíTos cia, oração, & lagrimas, que era

de Rcligiofos fantos, que alli vi» hú raro exemplo de virtude. Tra*
veraó naquellc tempo antigo , 6c zia perpetuamente cingido hurii

muytos de lesem os tocando, lan- cilicio ao corpo : tomava difcipli-

çavaó de fi hum cheyro fuaviííimo. nas afperrimas : jejua a a paò , 6c

E pois tocamos na fundação do agua muytos dias no anno,& era de-

Moíieyrode Cellas, de volta com votiífima daPayxaõdeJcfu Chri*

^fle de Lorvaô darty também con- i\o , cm a qual meditava com grani-

ta brevemente de huma Rcligioía de brandura de coração , & íe vê
famofa em virtude, que florecco bem o que nella alcançava cm hum
cm noífos dias, chamada D. Klena livro que deyxou compofto ei^

4*,Sy Iva , que de pouca idade íc vc rfo Caftclhano da* Payxaô de
;;"ir> : ;v Chrifto
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Chrifto por alto cflylo, & lindo nâmofa da Rainha D. Cuíce íua

modo de coníidera^ão. Acabou may, que em menina a naò apartou
íua vida taõíantamente, como fora nunca dos braços , & depois de
o difcurío delia , comclar(;s finais

, mayor nsõíabiacíiarhun] momcn-
na partida da Bemavéturança, para to ícm cila , òc baíie para cncarç.

onde paíTava. Outras muytas flo- ceríua ventura , íaber que depois
rccèraòncílacafa, cuja relação naõ de morto elUey D.Sancho ícu pay,

pude dcfcobrir para as contar ncf- & ficar em poder delRey D.Affon-
te lugar. ío , cruel perfcguidor , & inimigo

defeus irmãos, fóaeÕa Prínccza
quizbem^ & a teve nos olhos, &

CAPITULO XXXVI. para com cila foytaô liberal, como
tinha fido mifcravel , & avarento

J)a vidãiéf- converfao àafcmta Râi' para ccm todos os mais.Era D.Ma.
nhã D. Mafalda filha delRey D, lalda muy fenhoril cm todo fcu

Sancho oFrtmcyto de PortugaL modo de proceder, & amiga de íjC

; Tocã-fe a fundação do Mojieyro ícrvircom Damas i]luftrcs;& fcr-

de Ârcuça, & fta incorporação mofas : na convcrfacão era í acil,

&

4 Ordem de Cijier, muy alegre ,compaílivcl para com
o> pobres, & inclinada à mifericor-

POr eíles próprios annos de dia. Sendo efta fenhora de idade

mil & duzentos & oy to pou- conveniente para cafar , fc tratou

Sanei) co maís OU menos , cuja hiítoria por meyodcD.AlvarodeLaraca-
F^'• himcscontando,dadoquepornáo famento entre ella , & clRey D.

obifíum interromper o fio da narração de Henrique de Caftclla , que era ain-

Mcraft. cada coula alargsíTc a ordem dos damoçodcpoucaidadei& acaufa

rSut! ten^pos maisdoquccoílumo,ten- de fe tratar eftecaíamentojoy por
ejufdcm do mais reípeyto a naô defmem- razaôdc dous bandos j que havia
Monaft. jjrar ^jj ccuías que fazem por hum cm Caíiclla de Caftros , & Laras,

antiq" 3.
propofito , que aos annos cm que cmulos da potencia , & valia huns

chron. acabou cada hiiioria por fí;quan* cosoutros, cada qual dos quacs

Hcndci ^° deíia licença [ que he ordinário pretendia ter cm fcu poder a cIRcy

Caíieijx. minha ] refulca mais diftinção , & D. Henrique em quanto naó tinha

<menos inconvenientes na hiítoria. idade para governar o Reyno, &
Florcceo a Rainha D. Mafalda filha como os Laras foffem mais pode-

dclRey D. Sancho o Primcyro de roíos , quafi a força de braço hou-
Portu^al , & irmáa das (antas Rai- vcraô a clRcy cm feu poder , & ad-

nhãs D. Tcreía , & D. Sancha , naó miniftraç^^o , à fombra do qual fa

.

menos no fanguc , & ventura , que . ziaô alguas tyrannias, & fem jufli-

nafamidadeda vida ,& habito Re ças iníofriveis,& chegou o Conde
ligiofo. Foyefta fenhora taõbcUa D. Álvaro a eftado que tirou a D.
nas proporçoens do corpo, & na Bcrirgeyra, Rainha que fora de
Filofomiadoroíto^quefenaó era Lcaô,&irmãa do próprio Rey ai.

,íua irnâa D.Tcrefa, ninguém a guns lugares de ícu Património ,

. igualou cm Hefpanha,& fora delia, que clRcy D. Afi:onfo,que vcnceo

a ncnhúa conhccco ventagcm cm a batalha de Navas feu pay lhe dcy-

íeus tcn)pos. Criou-fe cita Prin- xou , de que o irmaõ , poíio que
ccza com muyto mimo no Paço pequeno teve muyta dor, & moí-

náelRey fcu pay, & como era taõ trou na melancolia do rolío quanta

cílrcmadadcíua graça, foy amais psyxaõ lhe ficava dentrono cora-

Flifij çaõ.

Chron.

Rcgis
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çaó. Tdnéd-fcD. AIvarodcLara recebimento rolcnniflimo,&juran-

dcftas apparencias , & arreceando, do-a clRey aili , íc partirão para

que depois de fahir da tituria lhe Mcdini dei Campo, onde D* Be*
pediíTe eílreyta conta de tudo , de- rengeyra mandou dizer ao Conde
terminou de lhe grangcar a vonta» D. Álvaro de Lara

, que olhaíle o
de jcafando-ocomalgúa Dama de que fazia, &naõ íoíiccaufadeha-

tanta pcrfcyçao , que a fcrmofura ver noVas inquictaçoens , & dcf-

delia lhe embebede ofentido para goítosemHeipanha,porqucoSú-
naõ entender em nada , & o dcyxar mo Pontífice náo havia de confcn

.

a elle com o governo de tudo fobrc tirmuyto tempo cfte iMatrimonío
íeus hombros j &c para cíle efley to, fcyro fem difpenfação íua , como
fe veyo a Portugal pedir a clRcy naóconfcntiraodeD Tcrcía com
D. Atfonfo lhe déíle íua irmãa D. clRcydeLcaõ, & o feu próprio,

Mafalda para cafar có clRey Hen. & que a ninguém fazia n ayor da-

rique, pois naô havia na Chnftan- no,queaelRey de Portugal, & à
dadcoucro Príncipe, que melhor a Rainha D. Mafalda, pois a trazia

mercceíTe , nem de que refultaíTc a eftcs perigos por fcu intcrtíTc

mais proveyto a Portugal, rendc-o próprio. Refpondeolhe o Conde
unido affim porcfta via, do que era meijos comedidamentedo quede-
clRey de CaíteI]a,&taôbcmfou. vera,& com, iíio lhe agravou o ani.

bepintarfeus negócios, que elRcy mo de modo, que folicitou o ne.

D. AíFonfo deu confentiméto para gocio de Roma com mais vehcmen

«

fc cíFeytuar , & celebrados os con- cia ,& em quanto em Medina fe cc-

tratos com as claululas convcnicn- Icbràraô as feftas do reccb mento
tes, fepoz em ordem a partida da dclReycom afolennidade, & ap.
Rainha paraCaílella , onde a Rai- plauío Real, dcípachouo Papa In-

nha D. Bermgeyra irmãa dcIRey nocencioTcrceyrohumBrcve,por
foyavifadadoque paíTavaj&para virtude do qual fez léus Juizes
atalhar ante maó asdeíordens que Apoftolicos no cafo a D. Moninho
haviaô de fucceder depois , man- Bifpo de Burgos , & a D. Tcílo de
dou avifar ao Papa como faziao Palcncia, os quaes com graves cen-
Condc D.Alvarode Lara caiar íem furas fízeraô logo apartar os Reys
difpenfação a eiRey feu irmaõ com hum do outro , ainda que fcgundo
bua fua prima , filha delRey D.Sani fama comum, & o que tcíiitíca o
cho de Portugal fem pedir difpen- lettcyro da ftpultura da Rainha,
facão , nem dar conta de nada aos clRcy Henrique naó confumcu
Eitados do Reyno, mas em quanto Matrimonio com ella , ou por íua

cila dava cite avifo ao Papa,chcgou pouca idade , ou por a Rainha o
o Conde D. Álvaro à cidade de Pa- naõ coníeotir em quanto faltava

Icncia onde eftava elRcy fervido, difpenfação de Roma. Tratou-íe b
ou para melhor dizer guardado negocio entre os Biípos , & achan*
doslenhoresdacaíadeLara,levan. donaôfervalidoocaíainento, de»
do comfígo a Rainha D. Mafalda raõ fcnteriça de divorcio, à qual
com grande acompanhamento de por ordem do Conde D. Álvaro
íenhores Portuguczes, queelRey clRcy fez algum tempo rcíiftcnciâ,

leu irmaó mandara em ícu ferviço, atè que confrangido das exccmu-
& de outros Caftelhanos , que a rhôes , & ccníuras fe houve de
íahiaô a receber ao caminho , & apartar ,&a Rainha fe tornou para
0beyjarIhc a maô como a fcnhora Portugal taô triíle como o cafco

' pacural* Fcz-íelhe tm Palcncia bú pedia , onde foy bem recebida àe\
= ^^i Rey
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Rcy ícu irmaô > & íabendo áúU, ncftc cílado, acOntecco o divorcio

que queria imitar a vida de fuás da Rainha D.Mafalda na íórma que
irmãas D. Tercfa, & D. Sancha^ & acima contannos, & darihc elRcy
rccolhcríc cm algu Mcíicyro spar- eík Moílcyro de Arouca,para que
ta<io tío concurlo da gente ; cIRcy o rcftauraíFe , & rcduziííe ao rigor

lhe deu o de Arouca, que cntaó era cm que jà efíavaô Lorvaô^ & Ccl*

de Freiras de habito negro da Or- las por induftria út íuas irmáas.

dcaidtncííoFadrcS.BcntojSí por» Foy a Kainha tomar pofle dcllc, &
que naô fique efquecida a rcUçaõ achou tudo arruinado , as rendas

cieíla caía, tocaremos brevemente alienadas, & perdidas , a iíjrcja

o exórdio dcUa, Para o que hc de fem ornamentos , & ai Frcyras vi«

faber, que cm tempos antigos foy vendo pobremente, m.ais pcloira»

cík Mcíie^ro fundado por dous balho deiuas mãos, que peles ren«

bcmcns chamados Loderigo , & dimentosdacaía. Mandou a Rai*
Vandilo para o darem a Monges, nha chamar o Bifpo de Lam.ego,

que rogaíTcma Deos por fuás ai- cmcujaDieceíieôà fúdadooMoí-
mas, & mortes clles , ícus dcíccn* leyro, & tratando com elle da re*

dentes o venderão a hum Cavallcy. formsçáo virão fer impoílivel rc-

ro chamado Anfur , que depois de du2Ír as Freyras antigas aO rjtrcc

operfeyçoar, elle, & Tua mulher devido, íem haver mudanCa ncha«
Eltva o dcraõ a hum Abb^dc da bito,& Eíiatuiosjôt paraiflocon-

OrdemdeS.Bcnto chamado Her* íultâraõo Abbadc de Alcobaça, &
jnigildo, para viver nelle Cf m feus odcS. JoíôdeTarcuca , de cujos

^longes,&lhc dctàraõa Villa de votos^& parecer reduzirão o Moí-
Arouca,& outras muytas herdades tcyro à Ordem Ciítercienfe ; &
para fuíícntação dos Monges , co- por quanto os Bifpos de Lamego
mo fc pôde ver na própria doação> tinhão jurdiçáo naquella caía, 6c

cuja data he aos doze de Abril da Ihcpagavaô certa penfaó, concer-

Era de Ccíar novecentos & noven- tcu-fe a Rainha com elle^ôe lhe deu
ta &rove, & do anno deChriílo cmíatisfaçãodeíle foro^cujurdi-
novccetos&ftíTenta&hum.Hou» ^ão três cafais de Payva , o qual

vc também junto aefteMofteyro concerto foy levado ao Capitulo

( cuja dedicação foy feyta cm no* geral de Ciíicr pelo Abbade de S.

me dos Apcftclcs S. Pedro , & S. Jcaô, onde fc approvou, & fe pedio

Paulo, & rios Martyres S. Coime, ao Papa Honono III. que o confir-

& Damião) cuiro de Beatas , cu n,âíre,com.ocmcffeyto confirmou

Religiofas da própria Ordem, inf^ por hum Breve íeu dado em SJoão
tituido por Ekva mulher de Aníur de Latrãc aos quatro deJunho,no
depois que enviuvou , & como an • decimo anno de ícu í^ontificado, o
dando os tempos houveíTc alguma qual Breve confirmou algum tem*

relaxação na vida dos Monges , Ôc po depois Innoccucio l V. por ou»

andaíTe entre clles pouco Icm.brada iro dado em Lcaô a oyto de Agoíio

a obrigarão de íeu habito,conveyo noterceyro annode ícu Pontifica*

lançallosfóradoMoftc-yro,&me« do. Deík modo ficou Arouca à

ter de poíTe as Religiolas de S.Bcn» Ordem de Ciílcr por reformação,

co,queviveraô cm grande rigor.ôc & naó por nova fundação, como
penitencia muy tos annos , até que anda imprcíTo , & certa fumma de
odiícurío dotcmipocaulou nellas Chroniças , & dando o governo
o próprio dcfcuydo que cauíára dellc a D. Eldrada, que a Rainha

nos Monges antigos , ^ cAando cm fcu tciiamcnto chama parenta,

Fíffiij Jclla
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cila fc começou a dar de todo cora- por naô cuydarcm a tcmèraõ algum

ção a Dcos , renunciando taó de dia, feachaó com tantos treiTiOres

verdade as pompas, & riquezas noprimcyro que o fentem aporta,

do mundo, como quem taõ breve- Chegada ahoradcfeutranzito,f<3

mente experimentara as incGnílan- fez lançar em hum cilicio cuberto

cias dcfuagloria, & deyxando o de cinza,& com hum Crucifixo nas

fauflodePnnccza, vcíiio o habito mãos cltcve aguardando o ponto

de S. Bernardo I & de dia, & de da dcfpedida, que íoy com tanta

noyte fecccupava em orsção, & quietação , que nenhua das Reli-

meditaçãodascouías do Cco:rc* giofas entendco quando acabara,

partia luas rendas cem pobres , Sc porque ficou com o Crucifixo na

todo feu cuydado era vtr como mac taô fcguro como antcSjÔc com
poderia agradar a Deos. Jejuava oroílo taô corado, & bel lo, que
tres dias nafcmana,& àfcíiafey. todas ímagmáraôcfiar viva,& de-
ra muy rigorotamente por honra

,

vada cm contemplação da Imagem
& lembrança da Payxaô de Jeíu que tinha diante dos olhos, mas
ChriílonoíTo Redcmptor,&neíies quando jà íe deíenganàraõ houve
dias por não jejuar aboccaíómen- grande pranto entre as Reiígioías,

te, apertava hum cilicio ao longo vcndo-fc dcíamparadas de taófan-

da carne , & guardava filencio o dia ta prottd:ora,& que era comomáy
todo , occupando o coração, ôc a todas cilas, mas nem depois de
penfamentos no Cco. Afliftia or- mortaodeyxou de fer, porq logo
dinariamente às Horas Canónicas, cntaó , & muyto depois a viraó ai-

& as rezava cm companhia da Cô- gúasFreyrasclaramcte afuacafa,

munidade. Tinha particular dom, Í5c certifica ilas da gloria que poííu-

& graça de lagrimas, & de tal mo- híaj&pondo-fe fogoaoMolieyrcj
do chorava as mínimas negligen- de que ardeo grande parte, vira5

Cias, & venialidades de fua moci^ rodas a fanta Rainha D. Mafalda
dade , ccmo íe f( raô gravjffimas com hum bordaõ na maó ( como
culpas,& dignas cada qual de pena coíiumava trazer quando vi via}&
eterna, & nunca ouvia faílar na fazendo o final da Cruz na porta
morte, ou no diabo, &jua2o, que daenfermaria,&depoisna doCo-
naô fe lhe mudgííe a cor do rofto,& ro, fe tornarão as chamas atras , &
IhecahiíTem a montes as lagrimas dcyxàrao a Igreja livre, & a caía

dos olhos ,& finalmente foy fua das enfermas. HóaRcligiofa cha-

vida tal , que no fim delia acabou mada D. Vulante de Souía , que era

eom opinião de grande fantidade, ccllareyradc cafa , feacjiou huma
como o moftrou na devoção, & vcztaõíalta deazeyte para gaílo

goílocõ que eíperavaaquella hora, do Convento, que naõ tinhaõ as
lendo antes a que mais temia , ôc talhas couía qu.ebaflaííe para dous
perguntandolhc D. Eldrada Abba- dias , & indo-fe ella diante da fe-

dcíTa do próprio Moflcyro a caufa pultura da fanta Rainha, lhe pedio
dcgoftar tanto da morte cílando íbccorro, rezando os íete Plalmos
em braços com ella , pois a temera Penitenciacs, ôclevãtando-fe dal/i

no difcurío da vida : refpondeo , chea de confiança quando foy à cafa

que a temera antes de a ver, porque do azcy te, achou ai talhas trasbor»
quando chegaífe a não tcmeíTeydi- dando pelo chaó, & teve azeyte
to aíTás digno de ponderar, de em paramuytosmezes fcm nunca lhe
que ha bem doutrina para os que faltar até a novidade ;ôtilio,& ou.
vivem dcfcuydados da morte, que trás muytas coulas dcíle modo

tem
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KmacOntccídonefta Cafa,quepor naõcftaó cm lembrança.O letrcyro

pouca curicíidadc das Rcligiofas dcíua rcpuUurahcolcguintc,

Hicjacet illujiris Regina Mafaldafeptdta

^uam fua concedat ; Bonitas ^gratta multa

Regnas CaJielU : tnduãíur more puela

í^irgo mântt munda : fngiens à. morte fecunda

ServivitChrifioMnundodummãnfiímifto

Ommbus ijla fuiis : exemplum dedit bonitatis

Frandia concems : dijperg cns ,graíis, é^genis

ç^/Es dedtí, 0- vejies ; cui fmtijua miintra tejies,

H^c hunsilis , branda : devitans faãa nefanda

Fulta boms nimit : crimina nulla Imt ,

Cunãís , dtfcreta ; faãis verbif(^iiefaceta

,

Veray pndica, pia, doBa^ modejta, fcia^

Grandis, mngnípcd \fint á'Jpecidis arnica

Faírum fantiornm : quos cancat gloria moram.
BiSC locaditãiit : qutbus hicfummns reparavtt i

Etmonachas fixit , cum quasfine crimine vixit

,

EJlhac Regina Cíwifanais ãbfqtte mina
Etjãm latatur , quia cali fede locatur

Mtle ducentortím nonagintafmt era

Cifrando ad]un[iis cum iranfiifocmina mera»

Convertido cm Portuguez,qaer pondo ncllc Rcligiofas em compa-

dizer. Aqui jaz fcpultada a illuO nhia das quacs vivco fcm crime ai-

irt Rainha D. Mafalda > aquem fua gum. Eílà cíla Rainha cm compa-

própria bondade conceda graça in- nhia dos Samos ícm duvida algúa,

típita, pofloquercynou cm Caf» &alegra^c com razaô, porque eftà

rciía , viftaô-na cm trajo dcdon* cmcadcyra de gloria. E a Era cm
7.'\\&y porque permanecco com pu» que paíTou cila mulher pura^ & fan»

trirza virginal , para fe livrar da fe. ta da vida , foy de mil duzentos &
•gund ?. morte ; íervio a Chriílo em noventa. O qual letreyro puz tan

.

quanto vivco neítc mundo , dando to para fc ver hfia breve fumma de

a todos grandes exemplos de bon- íua vida, quanto para dcfenganar

d..dc,&: aos pobres bãquctes abun. ao Padre Jcaó de Mariana da purc-

danics , tíinheyro , veítidos , coa.o za da Rainha D. Mafalda , que por

^tcftifitaô ícus does. Ella foy hu- íercoufade Portugal, diz que naó

iDilde, branda , inimiga de obras tornou de Caftclla ícm confumar
'

rcprchenfivcis , refplandccco fun - Matrimonio com eiRcy Henrique,
: dada cm bondades, & por ifíonaõ lendo tanto ao contrario, como
. purga hoje crime algum: foy com tcfíifica o Epitáfio deíla pedra,fcy-

todos tíifcrcta,& branda cm obra, ta por quem o cambem fabia. A Era

& palavra : verdadeyra , piadola

,

he de Celar , que fica fendo anno

honeíta, devota, moc]cfta,& fabia: deChriflo mil duzentos cincocn*

foy gfandiola , & magnanim a , & ta & dous : falcceo no pnmeyro dia

í»migaefpecial dos Padres fantos

,

domcz de Mayo,&naó me culpe

que celebra a fama dos bons coílu- ningucm cfte laUo, porque quiz

incsicnnquecco muyros lugares^ ( como jàdiíTe^naô difmcmbrar a

& reparou cftc cm que cftamos

,

hiítoriade Arou a emparceirar tcs

que

itíil
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que paíTar algum tanto adiante pc- tempo que a Rainha D.Mafalda vi-

los annos. F oy particular devoto veo ,& taô de verdade fe entregou

deíla fanta Rainha elRey D* AíTon- ao Senhor , que Tua vida foy hu a

ío o Quinto , & mandou a D» ]oaô retrato de perfeyção,& o moftrou
Manoel Bifpo da Guarda,filho baU bem ao tempo de fua morte em que
tardo delRcyi D. Duarte , que fe fe ouvirão muíicas de Anjos , & íe

informaffc de fua vida,& milagres viraô alguns milagres
,
que a brc-

para tratar de fua veneração, como vidadc dos antigos naõ dcyxou em
coníh de hua carta íua, que ha cm lembrança, mas no tcm,po de agora

Arouca, mas naó achcy adiligcn- faz Dcos cada dia mu> tos naqucl-

cia do Bifpo , nem pude faber fe a Ics, que fecnccmcndaõ a cila. A
fizeraounaô. No anno de 1617. hOaRcligiofa chamada Antónia de
foy aberto o fcpulcro defta íanta íiícovar, naccoemonò dagargan*
Rainha, cm prcfença do Bifpo de ta certo inchaço fcyo a modo de
Lamego Martim Affonío Mexia;& hum olho de pefcada, cm que os
fe achou feu corpo inteyro , & in- Médicos por íer lugar pcrigoío, ôc

corrupto,mu y cheyrofo, & o dito verem a nacida de tcyção temcrofa
Bifpo das maravilhas que aih fe íc naó atreverão a pòr a ír.aõ,hia-fc

viraõ, & de outras que andavaó cada hora agravando mais > & chc»

cm tradição, formou proccífo au« gava a eíhdo de lhe impedir a falia,

thcntico para fe tratar de fua beati- & comer , pcndo-a em temores de
ficação, & ao prcíente fe procura perder a vida. Tomou ncíJetraba-
com grande calor , & efficacia,ô£ fe lho por interccíTora a Santa Efpí

.

cfpera que brevemente feja dccla- nela, ôc indo-fe a feu fcpulcro , lhe
rada por Santa : as Rcligiofas do pedia com lagrimas ícccorro para
feu Mofteyro de Arouca fazem cíia feu mal, 6? como hum dia infiftiíTc

diligencia com todo o cuydado. muyto ncfta petição, adormccco

^^^ ^___ junto àfcpultura,& a Santa lhe ap-

parecco vi liida em ícu habito bra-

CAPITULO XXXV ÍI. CO, animando-a com brandas pala-

vras, 6f dízeníiolhe, que depois
Dealguas Religiofas que jlorechâÕ de acordar olhaífedcbayxo de fua

emj&ntidaáe no Mojteyro de A" fepultura,& achariahum unguen-
ronca , ó' das Relíquias que ha to, com que teriaafaudequedcfe.

, nellei& alguns milagres quefez java. Acordou a enferma ,& indo

o Sefihor por meyo delias, onde a Santa lhe mandara , achou
hum papel branco , &nel!ehuin

NEítc Mcíleyro de Arouca ,
unguento raõalvocomoo pn prio

a(Tim em tempo que foy de papcl,& que dava hum chctrofiia-

Mooaft, Rcligiofas de habito negro , como viífimo, mastaõ fubúl , que quaíi

vrtcrS?
depois de mudado à Ordem de Cif- onaô diftinguiabemofentido, &

memoria tcr , houvc ptíToas infigncs em fan« tomando-o com moyta veneração,
^^^°'**^' ;tidade,& virtude muy qualificada, & devoção o poz no inchaço da

cjuídem & entre as que deyxàraô mais no- garganta, em que obrou com tanta
Monaft. me, foy húa Rtligioía, que vulgar- cííicacia , que no próprio iníhnte

inonium mentcchamaõ Santa Éfpinclajcuja dtfapparcceo ícm deyxar final on?
mouia- fepuliura levantada eflà dentro na de antes cl^ivcífe. Naó deyxou o
iium.

Igreja de Arouca defràs do Coro contentamento da faude lançar o
bayxo. Foy cfta Santa de geração fentido ao papel do unguento , &

.
nol^rc^ & tomou o habito qusíi no quando o procurou , naó houve

noticia
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noticia dellc^ nem fc achou mais invocara com tanta devoção , &
novas , nem lugar onde cíliveíTc. pondoihe as ipãos ícbrc o ventre

,

He alémdillo ccufa muy ordina- pario nopropho míiante húa mc-

na quando as Rcligioías fc vem nina, fcm fcntir payxaò nem dor

metidas em algum trabalho , ou algúa , que foy tlb D. líabcl de

quando querem acordar de noyte Caliro^ & fendo nacida defappa*

às Matinas rezarem a Santa Eípi- rccèraô os Santos Apoftolos , &a
nela, cujo favor fcntcm palpável- enferma fc levantou dahi z poucas

mente, naô fe fabc o dia cerro de horas da cama. Criou-fc a menina

íua morte, ainda que ha tradição, atèrerufo de razaõ, no qual tempo
que aííirma fer dia de todos os San. começou a moítrar ícr verdadcy ra

tos. Outra Rcligiofa houve nefíc aíilhada de taô Santos Padrinhos,

McOeyro, chan^ada D. líabel de porque todo fcu exercício era re-

Caíiro.que florecco cm nofíos tem» zar , tratar de Deos ,2í buícar mo -

pos notável em virtude ^ & obíer- do para o rcrvir,& fendo de mayor
vancia regular , a qual Decs quiz idade, em que feus pays determi •

cícolhcr para íi com mimos parti, navaôcafalia com maridoconíor-

culares defde o ventre de fua máy

:

me a fua nobreza , el!a o naó con-

porque cflando D. Guiomar de fcntio, porque tinha cm íeu cora*

Caítro fua mãy quaíi à morte em çáo recebido por Efpoío a Jtríu

fcu parto , & jà chorada de todos Chriíio, & vindc-íe ao Moítcyro

fcus criados ,& parentes por mor- de Arouca , tomou nclle o habito,

ta, & naõ dcyxando cila no meyo fazendo com c^a nova mudança
de tudo if^o de invocar o favor de de vida híía taõ notável nos coftu-

Chriíloi&dosApoíiolosS.Simaõ, mes, que parecia ícr nacida para

&S. Judas , de quem fcmprc fora naõ feniir trabalho no caminho da

particular devota, clles a foccorré* pcrfeyçáo.Na obediência era próp-

raõ por húaviamaravilhofa, por. tifí ma, & tanto, que nunca deu cf*

que chegarão à porta dous homens cuia a ccufa que lhe fcífe mandada,

velhos com as barbas brancas , & Teve húa íinccridade , &brandura
compridas , £c fcus bordões nas de condição taõcíiranha > que pa>

mãos a modo de caminhcyros , & rccia moítrar as entranhas abraza»

dizendo aos pagens, que queriaó das cm caridade quando viíiiava

fallar a D. Guiomar hum negocio algúa enferma, ou confolava qual>

de n.uyta importância , elles os quer Rcligiofa triílc. Era taò de*

dcfpediraõ com a nova de fua er:- vota do Menino JESU , que onde
ftrmidade , dizcndolhc que naó quer que via a fua Imagem, ou aU
crapoflivelentrarondeellaeílava, gum menino pequeno fe deyxavà

& como naõ acey taífem cfcufa , & eftar taô elevada , que parecia mu^
lornaílem a inítar de novodizen- Iher arrebatada de ícu fcntido , &
do, que importava vercm-na, de» com a grande fuavidade da Icm-

raõlhe recado, & porfcumandado branca do verdadcyroMenino,que
entrarão na camera onde ellaef^ava trazia retratado na alma^Ihe cahiaõ

lidando com a morte , entrados algúas lagrimas pelos olhos quafí

dentro lhe pediraõ, que mãndaffe íem as fcntir, & cofiumava pedir

defpejar a cafa , & ficando íós com a Dcos , que a levaíTc para fi cm in*

cila lhe difTeraó , que elles craô os nocencia de menina , como cm ef*

i\poíioIos Simaò, & Judas íeus feyto levou. Tinha alcançado vir-

advogados , que a vinhaõ foccor- tudc do Senhor para fazer mila».

rcrnaquella anguflia em que os grcs, & dar íaude de varias cnfci>

midadcs,
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niidades,& a qualquer pcíToa doen. dcvot flima daPáyxaõ de noíToSal

te q punha as mãos^ou fobrc quem vador jcíu Chrií^o , & nunca ou-»

fazia o final da Cruz^ logo cobrava via fallar nclla , que ícus olhos fc

faude> & de toda aquclla terra ao naõ cobriíTcm de lagrimas. Dcpo.s

redor corria gente doente, & mu» dcfer AbbadcíTa governou aquclla

Iheres cem mcnmos enfermos, to- Caía com tanta maníídaó, & pru*

dos os quacs íe tornavaô íáos a dcncia,queícmcfcandaIizarpeííoa

íiias cafas, t^nto que cib lhe punha aigúa , fazia guardar as couías da

as mãos, dos quaes vive hoje muy- Ordem rigorofiffimamcnte. Che«
tos , & fc Icmbraô as Religioías gou-fe ahorade fuamorte,naqual

*quaíi todas de lhe verem fazer cf- fc dcyxou bem ver qual íora o dif-

tcs milagres muy tas vezes 5 & era curío da vida , porque acabou com
a Santa decoração taó humilde, hum contcntamento,& alegria laõ

que nada díflo attribuhia a fet s c(tranha,comorc a morte fora hora

merecimentos , mâs quando lhe de prazer, & naõ chca de horror,

fallavaóemalgúacoufadeíias, di- & elpanto. Depois de eíhrfcpul-

zia que aquclla virtude lhe nacia tada 9 fentiaô muytas Rehgiofas

^os Padrinhos , que tivera cm fcu quando paííavaô junto à fua IcpuU
nacimento^íK não de bondade que tura hum chcyro de boninas muy
cm fi tiveíTe. Pouco tempo antes íuavc , & quercndo-íe aigúas ccr.

de fua morte , lhe conccdco o Sc- tificar mais ncfta verdade, tomavaõ
lihor a petição, que tantas vezes comamaõ terra da fcpuliura, &
lhe fizeradealcvarpavafiemtnno" chegando-a ao nariz , viaõ clara-

ccncia de menina , porque affim fe mente proceder delia o chcyro que
cfqucceo das coufas do mundo, fentiaô ^& como Franciíca Telles

iguc nem lembrança tinha do que Rcligiola da própria Cala tivcíTe

paíTára, nem mais difcurfo , que hua grade oppiíação, dcquefcfen»
para as coufas de fua alma, que deu tia cada hora pcyor , tomou devo»
ao Senhor depois de ter recebidos çáodclhe ir rezar os fete Píalnos
os Sacramentos da Igreja, com hiía por efpaço de trinta dias, & no ul-

manfidaõ , & foífego taó grande, timo dcllcs fe achou fãa , & livre

que pareceo antes fono que outra daoppilaçãoj&muytasRcligiofas
coufa. E depois de fua morte en« tendodores de cabeça, eftomago,
comcndandc-fe aigúas Relígiofas &outrasfemclhantes, íchiaó lan-

em feus merecimentos, Icntiraô os çar fobrc alcpuhura, &felevaa.
eíFcytos dcllcs nos remédios de tavaóíás. Além defías, cujas vidas

íuas necefiidades. Outra Religio» temos íummariamentc recopila*

ia chamada D. Violante de Callro das , houve ncíla Cafa húa Con-
houve neítc Moftcyro de Arouca, vería, chamada Violante da Cruz
qucdepoisveyoaícr Albadcífa, a natural de Pinhel, ou de algum lu-

qual depois que tomou o habito gar maisjunto a cfta Villa, que cm
até o tempo de fua morte, foy raro todas fuás obras foy vcrdadcyra
cfpelho de virtudes, porque nunca filha de S. Bernardo , porque dado
pcrdeo Matinas, nem Hora Cano- que íua fínccridade para as coufas

nica do Coro : fugia muyto de ver do mundo foíTe notável , para as

gente fecular , & de chegar a gra. de Dcos teve muy grande juizo.

des, dizendo que nunca dalli fe le- Era de coração muy humilde , &
•vantava fcm levar dcfcuydos que todootcmpocmpregavaem fervir

chorar , & deyxar perdida muy ta as enfermas , & lhe lavar panos , &
^a devoção com que vicfa. foy louça > afazer outras obras de ca-

« ridadc
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ridâdcfcmélhantcs acftas : depois qudlc modo, ate qnc ihdó-a ver»

IhccncrcgàraõaSacriíiía, & tinha achàraôquccraíalecidajacodio o
cuydado de ajudar a Sacriliãa cm Convento todo á Igreja , & cha*-

iavar as alampadas, lançarlhe azcy- mando o CôfeíTor a ungirão, crcn*^

ic , barrcr a Igreja , concertar os do que feria algum accidentc
i Ic*

AltareSj& outras obras fcmclhan • varaó-na em húa alcatifa para o Co-
tes , as quaes cila fazia com tanto ro d^bayxo , & ao tempo que a Ic»

fervor, & devoção, quedava ato- vantàraô, nos olhos de todos os
das as Rcligiofas matéria paralou prefcntcs, fem abrir olhos , nem
varem o Senhor, tramuy pobre fazer outro final de vida^fezhuma
de cfpirito,& nada feflcjava mais, grande inclinação com a cabeça

que não ter coufa algOa de feu , & para o Santiflímo Sacramento , &
chegava a cfírcmo^ que quando ha« naquclla hora fc ouvio hua muíica,

via de Vir aportaria para fallar com como de órgãos muyto frautados,

algúa pcflca, era com toucado , & & de outros inílrumentos muficos,

vcllido alhcyo. Tinha particular quepareciaõouvirrcdclonge,comi

devoção ao Santiflímo Sacramen. que as Religiofas , que ouvira5 «-ií^fwt

todo Altar, diante do qual cftava aquella armoniativeraô para fi,que ^^i^
o mais do tempo em oração, & lhe os fantos Anjos acompanharão .^^«9

pedia fempre , que a levafle diante aquelle efpirito ditoío , de quem
l^^^f^

de fi,& naó deyxaííe morrer na en- piadofamentc fe cré , que cfià cm \5b0b
fcrmaria j& quando fechava agra ^ íegura paz gozando o defcançp •«"*?

de do Coro, depois de ter limpa ,& merecido nos trabalhos de fua ví« ^^^^ll
aceía a alampada do Sacramento, da. Ha neftaCaia hú grande the> >cii Mt

fazia húa grande inclinação para o fouro de Rcliquias muy antigas,&

Sacrário, & dizia. Bcyjc-vos as approvadas^entreasquaeshehua
irács Senhor , ficayvos embora, & Cruz do Lenho , que foy da fanta

Icmbrayvos de mim, porque eu naõ Rainha Goda D. Mafalda , a qual '"^^'ÍS
hey de nriOrrer,fe naõ aqui comvof- cila em feu tcflamento, diz que foy ^ ^àio

CO , & bem lho comprio Deos do de Santa Elcna,& tem fcyto^ & faz "j '^"^^

modo que o deíejava , porque ten« milagres innumcraveis. Elíà mais '

^^jIí

dc-fe confeíTado , & Comungado o qucyxo debayxo de S. Braz com '^' '-^"^

dia de Natal, quando vcyo à ter* trcs dentes, por quem o Senhor
ceyra oyrava cm que fc celebra a tem fey to grandes maravilhas , cm
feita dos Innocentes,eftâdo algúas particulac no Biípo de Lamego D.
ReligioíasnoCoro , cila fc foy à António Telles de Menezes, que
tarde a cõcertar a alampada do Sã- citando à morte de huma poílema,
tiflimo Sacramento do modo que que tinha na parte interior do pey-

,coiiumava , & depois que acabou to, fem os Médicos lhe poderem
íc puz de joelhos fazendo oração dar remcdio,& metendo a Relíquia

com infinitas lagrimas ; levantou- do Santo em hum vafo de agua para

í e dahi a pouco , & com voz alta lhe mandarem , fc converteo toda
diífe: ficayvos embora Senhor, ic em cor de fangucj & do próprio

valcyme, que me naó fey apartar de oflb parecia fahirfangue vivo, &;

vòs; duo iífo íe tornou a pôr de levando eíia agua ao Bifpo , tanto

joelhos ,& encollando o roíio fo- que a bebeo lhe arrebentou a poftc-

brc as máosjfc debruçou em terra, ma, & lançando muyta copia de
&deu o efpirito ao Senhor. Cuy- matéria pela bocca , ficou faõ da
dàraõ as Rclijzioías , que eítavaô cnfcrmidade,& livre da morte que
no Coro, que citava orando da* tinha prcícntc, le anaõ iançàraii

Tem

êun^j»

L-..



Tem maishum dente de S. Pcdro> annos tal perfcyção^advertio o tior

& outro numero quafí infinito dei. que fobrc a cabeça do Santo pen-

las^de que me teílimunhàraõ muy- dia hua Coroa de claridade a modo
tosmilagrcs, que ícporaõcmou- de diadema, que íe foy levantando

tro lugar com o favor Divino. cm alto> donde collcgio^quc ou ha-

...
. , - .

. via de ler Martyr de Chrifto, ou
c :-,

, cy,.

'

grande Prelado na Igreja, & dahi
CAPITULO XXXV III. cm diante lhe teve n>ais amor , &

foy muyto mais folicito em fua

iPa vida , CT* côflntnes dogloriofoS, crjação, & doutrina. Impetrouíhc
. Guilherme Arcebifpoae Btiuita, o tio fendo elle ainda mqçohuma
& Rtligtofo da Ordemde Cijler^ Concíia na Igreja Cathcdral de Pa»
com a relação de/eu felicijjlmo riz, & outra nade SucíTon, de que
tranztío, tinha groíTa renda, &: aílim trazia

grande cafa,& fe tratava no cxre*

FOy o gloriofo S. Guilherme nor nobiliííimamente mas dcbay-

Franccz de Nação, & de ían- xo de tudo ifto trazia hum cilicio,

tv\tT ê"^-> ^ gerarão nobiUiTima quanto que nunca tirava , o qual lhe fervia

fana. aomuníio,& de gentil difpofiÇâo, de húas vivas efpcras para correr
Suriusf. ^ agradável preíença quanto às no caminho da íalvação ,&onaõ
Codíx

' feyçoens exteriores ; por onde era dcyxarem parar cm de fcuydos , &
manu. geralmente amado de todos aquel- negligencias naturacs â fua idade.

àTemT lcsqueovia5> & convcrfavaó. Chegando a idade competente, foy
>it. Ill- Sendo de pouca idade o levou para ordenado de MiíTa pelo Bifpo de
ccrtus

^ fyg çg^g ^ çQj^ animo de o criar era SueíTon, & com cite novo grão de

têmpora' Icttas ,& virtudc hum tio íeu,cha- pcrfeyçao fez taó grande mudança
rcus iii mado Pedro Eremita , Arcediago cm fua vida , que eíiando no mun«

íSx"^* ^2 ^^ ^^ SueíTon homem de vida m- do fazia vida eremitica conforme
cifter- culpável, & tido cõmummcntc por a fcu próprio nome , que por amor
cienf.in. Santo,& bcmo moíltou uo dcbuxo do tiofc chamava Guilbermo Krc»

pctr.^
* natural , que tirou de fua virtude fnita,& começando em algúas cou»

Anataiib. no íobriiiho, cm quem naquelics fas a defcobrir os enganos , & vai*

dufd-m. poucos annòs fe via húa modeítia, dades do mundo, & o perigo cm
& gravidade digna de mayores an* que andaó os homens que vivem

nos , & todo o tempo que lhe vaga. nelle, começou a tratar comfigo de

va das liçocns de Latim , & Filofo- dar coftas a tudo , & fcguir a Deos
í3, empregava cm oração,& outros de rodo coração , para o que ordc-

cxercicios cfpirituaes , em que era nou íuascoufas de mancyra, que
taó continuo, que o próprio tio fe naõ deyxou no mundo obrigação,

admirava, & dava cm íeu coração que no MoOcyro lhe podcífe in-

inuytos louvores a Decsdaquclles quietara confciencia. Pagou a fcus

ibons princípios , pcdindolhe os criados jdifpoz de fuás rendas pa-

accrcíccntaífe de bem cm melhor trimoniaes> que eraõ grandes^ fez

para honra, & gloria fua. Huma ccíTaõ dos Benefícios Eccleííaftí-

«oyic eípreytou o tio para ver o q cos , rcpartio por pobrcs,& viuvas

íazia,& o achou em oração taõ ele- muyto paô, dinheyro, vcOidos,&
vado, que naó fentio abrira porta outras coufas femelhantes , & nu
da camcra,&ccmocftiveífcma(Iim de todas as cculas da terra fe foy

algum efpaço, hum orando, & ou. aoMoíieyroGradimontcnfc, para

iioadmiradc de verem taó pouccs íeguiraChrifto nú,$í cruciílcado
( per
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pornoírorc'"pcytoemhummadcy co, & todo tempo gaftavâcm li(,ão

IO, Aqui vivco alguns annos cm dos íantos Padres, ou cm oração

larta ptr ftyçao, U rigor de vida

,

afcrvoradiíTima.na qual tmha muy-
qucGb Monges daqutíia caía íc ma. tos favores do Ceo, 6c alcançava

ravilhavaô > & coníundiaô de ver entendimento de coulas muy íobc-

cm hum mancebo novamente con- ranas. Do Goro naô faltava nun*

vertido do mundo a Deos taó ef* ca,& íentia tanta fuavidade na mu-
tranha virtude ; ôc naó faltavaõ ai • fica dos Pfalmos, que muy tas vezes

j^uns, que Dcos muy tas vezes per« defde que começavaõ hOa hora até

mitteparaexcrcÍLÍodosjuftos,que o fim delia, naó dcyxavaô feus

attribuhiaõ tudo a hy pocrclla , & olhos de eftar derramando lagri •

olafiimavaóaeíTacontacomduras mas. Acabadas as Matinas ficava

palavras > tcdas as quaes o Santo no Coro cm oração, & celebrava

íoíria cem grade igualdade de ani- antes de cfclarccer o dia , & tantas

mo,& com húa pacitnciaeliranha. craó fuás lagrimas naqucllcSacri •

fe vciido o Santo, que naô condizia ficio , que por vezes lhe acontc< ia

aquclle modo de vida com o que levar as mangas da alva taõ molha»,

cllcdcrtjava, aílcntou ccmfigo de das,comQ íc as metera cma'gum
le paílar à Ordem Ciftercienfe,quc rio. Algõas vezes tomava rigoro-

cntâ. ílorcciâ em grande rigor ;,& fasdiíciplinas quando o podia fa«

obícrvancia regtlar ^ & tratando zer íem ícr fcntido, & finalmcrte

ilio com íeus Prelados, pofto que naôhaviaobra deperfeyçáo em q
a licença lhe cauíaíTe muy to traba- naò andaíTe muy exercitado. Viíla,

lho, ao fim a veyo a impetrar, & & fabida na Ordem a fama de íua

le paíTou a cOa íagrada Ordem de virtude citando vaga por morte de
Ciíter, tomando o habito no Mof. íeuPaftor a Abbadia chamada Fó«
tcyrodcPontaniacOí onde oacey tcdeS* Joaõ, foy deconíentimeni

tàraó com grande contentamento lo de todos os Reiigio(os cleyto

pela fama que jà havia de fuaper* por feu Prelado , ainda que para

ítyção,aqualcllemoílrouembrc- accytar efta dignidade , toraò ne«
vesdiâs dcm.odo, que bem feco- ceifarias ceníuras do Abbadc de
nheceo a caufa de renunciar a pri

•

Pontiniaco, cujo fubdito era,obri

.

mcyra profiíTaó *, porque como alSi gado das quaes fe foy governar as

naò haVia impedimentos no cami» ovelhas que o Senhor lhe entrega-

nhodavirtude,antesmuytoscom« va, o que fez com tanta fati8façâo>

panheyros , que o animavaõ com & prudência , que os Prelados ma-
obras , & palavras a ir por diante, yores da Ordem começarão a pôr
de tal modo fe avantejava o Santo

,

os olhos nelle,com animo de o pro-

que naó parecia homem da terra , moverem a outras dignidades ma*^

mas hum cfpirito Angélico. E con- yores. Nunca depois de Abbadc o
íiderando c Abbadc,& os roais Re- viraô apartado de feu Convento

,

ligjofos quaô provcytofo feria para nem havia Rcligiofo enfermo , ^
toda a Comunidade tcrcm-no por delconfolado , que o naó achaílc

Prior, & guia de todo o Convcn« junto de fi com a confoj-ação ne.
to,oconífrargcraõquafi por força ceílaria a feu mal. No/habito,&
a tomar ícbre íiaquellc cargo, no mais trato de fu^ peíloa era taó
qual fe houve de modo , que fem chaó como o mais pobre Noviço,
agravar Monge algum , fazia com- porque nem Veltia melhores part»

prirasobrigaçocns da Ordcmin- nos, nem cc/mia outras iguarias

teyriífimamcntcDormia muy pou- ^iffcrcntes das que fc,punhaõ na

Gggg ' Cotti.



Communidadc. Levantava-íc de metendo muytos efcritos com no.

noytc,& vigiava os dormitórios, mes de divcríos Abbadcsdcbayxo
& (cachava algum Monge dcfcom- da pala do Aliar, quando depois

pofto,& roncando quando dormia^ da MiíTa acabada quizcraò tirar hú

acendia-fe cm fanco zelo , & o rc

«

dellcs
^
fahio o nome ce S. Guilher-

prchendia afperamentecom aqucl* me, moílrando o Senhor ler eítc

las palavras de noíTo Padre S. Ber- o que eícoíhia por Arccbifpo de Bi-

nardo, dizendo que aquclle modo tuna, & Primaz de Aquicania,&

de dormir era mais para homens naô faliàraó rcvclaçceus cor. que
feculares > que vivem íugeytos às fe manif^llouaosclcyicrtsoaccr*

leys da carne ,& fangue, que para to que fizeraò tm tal tlcyi^ão de
ptíTois de quem fc efpcrava govet' Palior j & qu; ndoo foraõ tukar a

nartudo pela pureza do elpinto. ícu Mofteyro, temendo que rc
Chegou-fe nclte mcyo tempo o pugnaíTc àclcyçãOj&lelheelcon-

Capitulo geral de Ciíier, onde foy dtlic^naóouíáraõadiz<roíimpara

cm companhia de outros muytos quevinhaó, masíimplezmentedjf.

Abb >dcs da Ordem , & nelle fe lhe lerão ao Porteyro , que traziaó hu
deferio muy to, & teve íeu voto negocio de m)porrancia para tratar

grande valia em todos os negcc:os com o Abbade , & dcyxando-os
que fc tratavaô, porque de tudo entrar fcraò à cafa onde o Santo
o fazia digno a reputação de fua cftavacuberto de lagrimas porque
muyta virtude. E como entaõ va« jà o Senhor lhe tinha revelado lua

gaite o Morteyro de Caroloco.ha eleyçao, & mandado que naô re«

vendo de prover nelle o Capitulo pugnalTe a ella , porque convinha
géral, por falecer o Abbade dentro ao bem de fua Igreja aceytar cllc

cm Ciítcr, deraó todos fcus votos aquella Prelafia , & praticando os

emS.Guilherme,&oconíirangè' mcnfageyros com o Santo em cou*
raõ a receber íobre fio cargo deíh fasdiverfas para virem brãiamcn-

Comunidade por fer mayor , & de te a fallar em fua elcyçáo, clle to-

mais importância queaprimcyrai moua maô, dizendolhe qje muy
Acabado o Capitulo geral, &tor. bemfabia o fim para que o bufca-

nado a meter no governo de fuás vaõ,& o pczo da carga de govei*-

OvelhaSjChegou a taõ íublime grão fio das almas, que lhe qucriaó pôr
de perfeyção,queem toda França fobre os hombros, a qual elle naô
crafcu nome celebrado,& a fama aceytava por ncnhúa via, fe naô
de fuás cbras tida em grande vene* fora admocflado por quem tudo
raçáo ; & íuccedendo ncfte meyo podia , & mandado com pn ccyto

tempo falecer o Venerável Henri- cxprtíTo : mas pois Deos era fervi*

que Arcebifpo de Bituria , ajun- do de o tirsr da quietação, & rc-

iando-leoClero,ôf povotodo para pouío, que linha em fcu Moíicyro
elegerem Paftor que os governaíTe, pelolerviço de fua Igreja, naô ti»

cflando altercando fobre quem fc» nhaô que efconder a embayxada,
ria digno daquclla Prelafia > fcle. mas ordenar a partida quando qui-

vantouhuavoz fcm faberem don- zeíTem. Contentiflimos ficàraòcs

de , & nomeou o Abbade Guilher

»

Embayxadorcs de taô alegre dcf-

me,aqualfoyprofcguidadopovo, pacho,& deverem quaô acertada

& taô bem ouvida entre todos, que: clcyçao fizcraô ,& quaô conforme
fcm ncnhua repugnância o elegerão com a vontade do Senhor, & prof-

cm Arccbiípo ; & moftrou o Sc trados cm terra lhe bcviàraó as

nhor iilopor outras vias ^ porque mãos, & habito por força. Rom.
J pcc-fc
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pec-íe logo a nova p^io Moíkyro, trás caufas urgcntiflimas para lhe

& os Monges triíks, & cubcrtos fazer quebrar hum jejum da Or»

de lagrimas , fc lhe fcraô lançar aos dcm ,ncm cbrigallo a ccmercarnc

pcs chorando o defam paro cm que As portas de fcu Paçocíiavaõfem-

ficavaô por íua auícncia , & pcdin. pre chcas de pobres a quem provia

dolhe, queosnaôdcyxaflc laófós de largas címolâs,& com clles , &
comoíchaviaó de achar faltando- com rcpayrar Igrejas, & cafar mo-

lhe ícu governo : ccníolaVâ-os cllc çasorfãasdcfpcndiaduas partes da

atodos,&acoropanhava-osnasla« renda de feu Arcebiípado,& a tcr-

grimas, porque craõ iguacs as fau» ceyra gaitava com íeus criados , &
dadeS; que clle levava, ou mayorcs com íua própria pcíToa , ainda que

que as de todos elles, & dando or- o menos era o íeu. Era muy bran»

dcm a fc eleger Abbade antes de do^ & humilde na convcrlaçáo,

íua partida os deyxou mais confo» mas de tal modo temperava efta

lados, & toy tomar poíTeda cadey* humildade , que naô perdia hum
ra Archicpiícopai de Bituria,ondc mínimo ponto da authondade , tk

o povo da Cidade fabendo Tua vin- rcputaçãodevidas à dignidade cm
dalhcfezhum folenniífimo rece- que citava conítituido. O leyto

bimento, crendo que ncllc lhe vi- cm que dormia, poíto que o livtíTc

riha o mayor bem que pudera ai- ornado com pavilhões ricosj& cor-

cançar aquclla Cidade. Metido ellc tinas de ícda, & a cama cuberta cõ

no regimento de íuas ovelhas , & cobertores de damafco para con,-

começando a entender roque con- temporizar com o mundo, todaVía

vinha àreformaçfíO dos ccítumcs, dtbayxonaô havia mais, que duas

V fitou per íimefmo o Arccbifpa- cubertas de panno branco fobrcas

do, provendo em couías que por taboas , entre as quaes íe lançava

n.uy pequenas paíTiVaõ por alto a dormir eíías poucas horas, que

aos Arctbiípos Icus anteccíTores, concedia repouío a ftu corpo, &
& dado que rcprehcndcíTe vicios

,

daqui fe levantava no mayor filcn-

& caítigaíTe culpas conforme a fe- cio da noyte,& tomava diíciplinas

vcridade dos íagrados Cânones,

o

muy aíperas, com que ficava feu

fazia cem tanta prudência,& com corpo muytas vezes banhado cm
nioítrar primeyro tanto fervor , & fangue,& depois pondo os joelhos

caridade, que ninguém fe agrava- em terra citava cm oração aiè fer

va de íeus caíiigos , antes naò íal- àis^ claro. Vinhaõ deus Religiofcs

tava quem o nctaíTe de muy rcmiflo do feu habito do próprio Molicyro

na execução dos caítigos, achan- de Caroloco a rezar com cllc as

do-o por mais mifericordioío do Matinas, & acabadas ellas, fc re«

que ao parecer dos homens reque* conciliava, £( hia dizer MiíTa para

ria a obitinação dos delinquentes, vir có tempo dei pachar negócios,

o que clle fazia por confundir por ^ dar audiência ás partes que o
eiU via os ânimos daquelles a que aguardavaõ*Foy cite Santo caíiiíli.

O rigor naõ abrandava* Naõ mu- moem todo odiícurfodc fua vida,

dou com a dignidade o modo de & taõ amigo de purtaa, que quan.

ícuhabito,nemorigordevidaque do fallava com algija mulher de-

tinha dentro no Moíteyro , antes pois,& antes de Arccbifpo, nunca
quanto mais íubio na perfeyçáo tirava os olhos do chaô, nem lhos

do citado, tanto mais trabalhou punha no rofto, & para evitar co-

. por fcavcntcjar nas virtudes , & mercio com cilas , tinha dado or-

nunca bâitâraó doenças ^ nem ou^ dem como hum Clérigo velho , S<
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virtuofo as ouviíTe , & lhe rclataíTc como infirtiffcm com clle ,

que fó

o que qucriaó,& ícmprc trabalha abcn(,ãolhcIan^aíre,S.GuiliHTmc

va por defpacharprimcyro fuás pe- lhe poz as mãos na cab ça, Òcdc-

tiçocns , & negócios que os dos pois de fazer húa breve oração cn-

homens,ciando por razão, que nem ire íi diíTe. Sarc-te o Senhor jcíu

para clias era conveniente andarem Chrifto, que he poderofo para o
fora de fuás caías , nem para ellc íazer, &nopropríoinftantcfcyo
feguro tratar com as mãos papeis menino refíituido a ftu juizo ^ ôc

onde feus nomes andavaó repeti» ccííou o tremor da cabeça, $í co«

dos tantas vezes ; & aíTim calhga- brou claridade nos olhes , de ma»
va nos Clérigos defcu Arccbifpa' ncyra , que ncfte íó acontetéraô

docfte vicio com mayor ícvcrtda' três milagres juntos. Ncík mcyo
de que todos os mais; finalmente terr po íe levantou cm Frarça na

fua vidafoy fcmpretal^queemto- Cidade de Albis, chamada de Ce-
da ella naó houve que rcprehen- farcm feus comiCnrarios Alba Au.
der , ôc para teítimunho do muyto gufta j huma terrível íeyra de hcrc.

queDeosacíUmava^fcz por elle )ts , a que chamarão Albigenfes,

vivendo a'guns milagres, entre os derivando o nome deíla Alba , ou
quaes diz Pedro Anatalibus , que doutra (ccmo algus querem ) fun.

hum Ckrigo chcmado Gerardo, dada cm terra de Tolola , os quaes
quetinha a maó cíqucrda tolhida, tmhaóalgúas opiniocns taô infcr»

& ícca de modo , que naõ podia cc • nacs^quc por naó efcandrlizar os
Icbrar , Te Vàleo dos merecimentos ouvidos Catholicos dey>o de cf.

dofanto Arcebispo, a quem con- crever neílc lugar, rcmcrendomc
feíTou feus pcccados,& pêdio que aw livro, que Frey Pedro Monge
alcançaíTe de Deos remédio para daOrdemdcCifter efcrcveo , &c

aquclle mal que íentia , fómenre dirigio ao Papa Innocencio, onde
pela falta de celebrar, & pelo tirar vaô feus defatinos referidos larga-

de comprir com a obrigação de fcu mente ,& ác tal modo inficionarão

officio,confolou-o o fanto , & fa- a Chriftandade , que convcyt) ao
zendo três dias oração por clle,no Papa dar Bulia da Cruzada contra
ultimo lhe farou amaõtaô perfcy- cllcs, &mãdaraosPrincipcs Chri.
tamcnte , que logo celebrou, ôc fez ftâos , que por força de armas os
todos os mais c> ercicios com ella, extinguiífem ; & coroo a obra era

que Fa/ ia com a outra. Algunsmc- taô pia, & vinha principalmente

zes depois andando vifitando fua encomendada aos Arcebifpos , 5c

Dicccfe , rhe apprcíentou hum ho outros Prelados Ecclefia W icos,nao

mem nobre natural de Moritefalco, quiz o gloriolo Padre S. Guilí"er-

que o tinha âgazaihadoemi"ua cé. me íer ultimo nefta erapreza,anics

fa,hum menino mentecapto, &CÓ fc armou oom o final da Cruz, U
os olhos cubertos de névoa , tudo começou a convocar gente de ar-

oqual Ihcrciultava dchuador,& mas por íuas terras,& a toda paga-

tremor de cabeça ; & rogandolhc vafoldoàfuâcuíta , dizendo que
todos, que fe compadcccfre da. para femelhames ncccflidades era
quclla criança,& a curaíTe pela vir- bem que a Igreja foíTemuy podero-
lude, oSantofccfcufou, dizendo fa,mas quando tinha aíTcntado fua

que a virtude de taõ grandes rnila* partida, & mandava recolhera
grcs era para os Santos,& mimofos gente debayxo das bandcy ri» para
de Deos & naõ para clle, que vivia tomeçarem a marchar contra os
taô longe de fua pcrfcyçáo : mas herejes , foy o Senhor fervido^ o

'
. chamar



T>J CH%0:J\(\ICJ'DE CISTE% ^f
chamar para íi de hu4 enfermidade, do muyta gente à ver a pompa fu-

que cm ihc dandoJogo íe publicou neral, vcyo húa mulher coai huta
ícr mortal , mas o que não fez com menmo nos braços tolhido, ík aley-

o corpo , ícz em eípirito , porque jado de todos os membros , & tan-

na companhia cm cjue pelejava a toque chegou ao fanto corpo, co-

gente tío Abbadedc Ciíter, o vi* brouinteyrafaudc com notável ad-

raóalgúaspcíToas com feus olhos miraçãodosprcíentes,& lhe ícn-

loccorrtndo,& animando os Fieis, tiraô hum rumor dos oíTos gran-

de pcríeguindo feus contrários; diílimo. Acodiraõ logo aBituria

nias tornando à fua doença , que os Monges de Caroloco psra leva»

logo fe lhe defcobrio muy perigo- rcm fcu fanto corpo a hua fepultu»

£a , êc conhccendo-a clle por tal , fe M, que cllc alli mandara fazer vi«

dií poz com grande contrição , & vendo , mas os Cónegos,& o povo
arrependimento de alguns dcfey- da Cidade lho tolherão dizendo,
tos que ti veíTe cometido no dif- que o naõhaviaõ de apartar depois
çurfo de fua vida para receber o de morto de fuaefpofa a lgre)a de
Divino Sacram.ento da Eucariflia, Bituria, que tantooaniàra, & cíii»

que lhe foy dado por hum dos Re- «fiàra vivendo. Houve niíio grau.

ligsofos , que fempre o acompanha- des debates , Sc quererem levar o
vaó , & indc-fe ao Coro da Sê húa negocio por demanda , mas o povo
íefta feyra depois dos Reys , nove íc pozem armas, & indo-fe às por-

diasdejancyro^afiiftio às Matinas tas da Sé onde o fanto corpo jazia,

todas aíTentado cm h ua cadey ra ,& as eftiveraõ guardando até que os
cilas acabadas, fez húa breve prati» Mooges por não caufar algum eí«

ca a todos os Concgcs , & mais candalo de que o fanto foffe maia
peíToas , que fe achàraôprefentcs, dcíFervido do que fc podn íervir

cncomendandolhea paz,&confor- de fua devoção , confcntiiaõ que
midadc entre fi,& pedindolhequc fofic fepultado na Sé de Bituria i

na ele> cão do Arccbifpo proveíTem onde o Senhor fez por elle grandes
peíToa Catholica , & que pugnaíTc niaravilhas^i das quaes iníormado
pela honra da Fé , & defenfaô da o Papa Honório 111. o ajuntou ao
Igreja. Tirando depois difto as in- numero dos Santos ;, & aííím eftà

(igniasEpifcopaescomquc aíiiftio no Catalogo da Ordem de Cifter

ao Ofíicio Divino,& ficando vefti- entre os Santos Canonizados, &
do no habito de Cifter , fez lançar íc celebra fua fcrta em nove de Ja •

no chaô huma pouca de cinza cm ney ro, que foy o dia em que paíTou

cruz, como a Orde^m manda , & dtfta vida à eterna. Correndo ò
lançandc-fe fobrc cila , lhe foy tra- anno de Chriíto em mil duzcntosl

zida a Santa^Unção , depois da & oyto. y

qual lançando a benção a todos, ôc .

-

depoisfazendooíinaldaCruzno ^

peyto, deuoefpiritoafcuCrca- CAPITULO XXXIX.
dor , com tanta alegria,& repoufo, Da vida, ufanias obras de Hum^
como quem paífava a gozar taô me- berto Conde de Sahoya , ^ Mau*
Ihorada forte da que tinha. Vio-fe riana Monge daOrdemde Oflefé
fobre o íanto cofpo depois de o le- loca^fe a fundação de algumas
varem à Igreja hum globo de fogo jíbhadias,

n\uy fcn clhantcaoSol,que cílcve

íobre cllc à vifta de muytos por ef« O Endo morto Humberto fe* pamái-
paço de húa grande hora^fiç acotíin

;

|3 guado do nome entre os Con-. nu, cxo^

Ggggiij dcs
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dcsdeMauriana,fucccdconocfía^ fcus,&tornaclaaDeos,o impor-

do Amadco , também ícgundo do tunava com piadcfas lagrimas , pc
nomc^ hum dos valcrofos Princi- dindolhc íclcmbraíTe daqucllc cf-

pf s, ôt vcnturofos nas armas que tadocmcõmum,&naõdefuascuI»
houve em fcu icmpo, & a quem ò pas cm particular , tomando por

Emperador Henrique Quarto deu valcdor cm fcus rogos ao gloriofo

as terras de Sabcya com titulo de S. Sulpicio de quem era devotiíii.

Condadofcomodiííufamcntccon» ma prometendo , que fe Ihealcan»

|a Guilhelmo Paradino cm fuás çaííe filhos de benção, que íucce-

Chronicas de Saboya^o qual poílo deíTem nos fenhorios de Saboya,&
que em vida do pay eliiveíTe apala* Mauriana , fundaria em feu nome,
vrado.para cafarcomClarcncia fí- & louvor húa Abbadia da Ordem
lha do Conde de Génova, morto dcCiftcr. Feytoovotc, f( yoSe-
clle mudou parecer , & tomou por nhor ícrvidodeconccdrra fua pe«

mulher Guigonia filha do Conde tição, & darlhc hum filho a que

de Albon, dando com eílamudan. puzeraó nome Humberto como
ça tanto efcandalo ao Genovcnfc

,

leu avô , enchendo com clle de ale*

qjeainterpetrou a menoícabofeu, gria os povos, que jàdeíconfiavaó

& a defprezo da filha , que mcvcn. deterem Príncipe íucceffor por

do guerra com todas as forças de Imhadircyta. Fez a CondeíTa inf-

parcntcs , & amigos , chegarão ao tanciacom Amadeo,que fundaíTc

fim a hum geral rompimento , no o Moíleyro de S» Sulpicio , & a

monte chamado Thamis, ordc de- defobrigaflíe do voto, pois o Santo

pois de vários fucceíTos ficouA ma- lhe alcançara taô bom dcfpacho ;

deo vítoriofo y & fcu contrario taô nias como fuccedéraõ guerras , &
arruinado, que naõ houve quem outros negócios importantes, naõ
por fua parte inquietaíTe mais o ve« pode o Conde fatisfazer com o vo»
cedor. E para a eterna lembrança to tanto a tempo, que naõ paíTaíTc

dcíla vitGria^& fcpultura, dos fc- muyto primcyro, & paíTára mais
nhores que alli morrerão cm fcu íeDeos naõ avivara feu deícuydo
ferviço , fundou a infigne Abbad?a com novas tribulaçoens , pcrmit-

dc Thamis da Ordem de Cilter, tindo que o menino Humberto
que enncbrecco de fumptuofos adoeccífetaõ gravemente^ que to*

edifícios ,& dotou de grande Pa* dos dcfconfiavaõ de íua vida : ôc

trimonio , impetrando Rcligiofos conhecendo o Conde a caufa dcjftc

de Claraval para íeus povoadores, mal deu ordem a fe fundar o Mof»
Com efta vitoria havida noprinci» teyro, chamando para fua fabrica

pio de feu governo, ficou Amadco os próprios Arquitedos, que tài*

timido de íeus inimigos, acamado ficàraô o de Thamis, & trabalhão-

de feus vaífallos em forma , q íuas do-fe nelle fcm interpolação , che*

terras eraô governadascom toda a gou brevemente a eftado de ter cm
paz, & profperidade , & fe algua íi Rcligiofos , os quaes Amadco
triíicza havia entre os (cus, era mandou pedir a noiío Padre S.Ber*

ver, que a Condcífa dava indicios nardo , que cntaõ florecia no mun-
de fer cíleril , porque havendo aN do , & daquelle feu Convento de
guns annos que eraô cafados , naõ Claraval ( Seminário de gente A*
tinhaô filhos dcntrambos. Eaquc poftolícajfe povoou cíleMoítey*
iítomais btítimava , era à própria ro de S. Sulpicio, fituado namon-
fcnhora

, qu? attribuhia aquclla tanha de Bicngcois , ficando com
eítcrilidadc a culpas , &: dcfcy tos Uio o voto cumprido,^ o menino

Hum.
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Humberto livre de fua cnfermida. a quem Huniberto air.cu taó cxccf-

dc,& a cafa do Conde Amadeo íivamcntc, qucvii.docllaan;orrcÉ

chea da benção do Senhor> porque pouco tempo depois de cafada fcm

além deite filho, teve Alcxiaj que dcyxar filhos, faltou pouco para o
caiou com André Conde de An- Conde perder ojuizocom a força

gkria, & Príncipe de Millaõ ; Alifa da payxaõ
j
porque fe fechava fó^&

cafada com Humberto Conde Be- hora dcsfcyto cm lagrimas , hora

loiocenfc : Fedro de que as hiíio- íufpcnfo cô a força da imaginação,

rias fazem pouca menção : ]oaó, que lhe enganava o fcntido, fallava

que por fuás enfermidades naõ comellataõcmfórma^como fca ti*

dcyxoudefcendencia, nem chegou vera prefente. Outras vezes im-

a idade de a ter : Confiança mulher portunado de fcus privados íahia à

de Bonifácio Marques de Monfcr- caça de monte para com ella divcr-

rat, & Mafalda primeyra Rainha tir dcfta melancolia, mas ccmoá
de Portugal, cafada com o felicilli- caufa hia encerrada cm feu pí^yto,

mo Key D. Affonfo Henriques da cm vendo as brenhas,& lugares fo-

bcmaventurada memoria. Todos litarios pagavaô fcus olhos occf-

cíiesdefccndentesdcyxouoCon» tumado tributo , renovandc-lhc

de Amadeo, antes de fe partir íe- aqucllcs bofqucs as faudades de
gunda vez para a Terra Santa , em quem tanto amava , fcm efpcranças

companhia delRey Luis de França, de mais a ver cm quanto lhe durafíc

& do Empcrador Conrado , aos ávida. Chegou feu ma! a tanto ef*

quaes noííb Padre S. Bernardo per- tremo, que hum fanto Varaô Bif-

fuadio cfta viagem , & quando )à po de Génova compadecido do que
tornava para fuás terras , falecco ouvia, & de ver que o amor de cou.

na Ilha de Chipre no anno de mil fas da terra puzcífe ávida de hum
& cento & quarenta & oy to, como Principc taõ illuftrc cm tal perigo,

quer Lamberto Vanderburchio na fe vcyo ver com cllc , & trabalhou

hiftoria de Saboy a*Foy obedecido com fantas admocfíaçccs de o mu.
[tanto que feteve certeza deíua dardoeíhdo cm que cftava, & o
morte] nos cftados de Saboya, & pcríuadir a que fcdeyxaííe vcr,&
^auriana feu filho primogénito comunicar de feus v&ífallos ; mas
Humberto, que como dado por vendo que nem lembrãças doCco,
iDcrce particular do Cco,& havido nem temores do inferno baílavaõ

àinliancia de orações , fahio taó ao mover de feu intento, lhe diíTc,

catholico, & amigo das obras de que em hum aípero cerro dos mon»
picdadc,que mais parecia vindo ao tes Alpes viviaô dous Religiofos

Híundo para exemplo de virtude, difcipulos de noíTo Padre S. Ber-
que para gozar dos faufíosdcllc. nardo fazendo vida Angélica era

fc íem falta osdcyxàra no princi» hum pobre Oratório, que fundà-
pio de fua idade, fe obem comum, raõ por fuás próprias mãos, os
& o amor de feus vaíTallos onaô quaescomo homens que tratavaõ

obrigarão a fatisfazer antes com tanto no Ceo poderiaõ dar algum
clles, que com feu goílo particular, alivio » & coníolaçâo a feus males.

Cafou por lhe fer pedido dos íeus^ E tanto lhe foubc dizer neíh ma-
çom Mcthilde filha de Theodorico teria, que Humberto íe moveo a
EHacio Conde de Flandes , & de buícar os fantos Mong€S,& darlhc
Sybilla Andia, filha de Fulcon Rey conta da affiição cm que o amor,dc

deferufalem, lenhorade fermofu- faudade daCondeíTa Mcthilde o
ra^ôcçoílumcs cxccllcmiíIimos,6c tinha poífo,crcndo quccmhomCs,

de
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de virtude ta5 admirável teria o Ihantc , & fabendo fer o Conde
Eípirito Santo guardado algum íc- Humberto, o faudou com a vcnc.

grcdo de graça, com o qual Ic pu. ração devida a fua grandeza, 6c

dede libertar da defconíolação em porque o lugar, Ôí íicionaõ per.

^uc vivia: nem faltou o fucceílo mittiaõ muyta dilação , o Conde
conforme a fua cíperança , porque tomou os Monges de parte,& fen*

partindo-fe quaíi aforrado de Mon

.

tados febre húa rocha lhe começou
temilianofócomagente mais pri. a relatar extenlamcnte a ordem de
vada de íeu Paço, fe foy aos alpt ros fua vida , & a intima defconfclaçáo

rochedos dos montes Alpes, buí. de íua alma nacida da morte, ôc

cando entre as brenhas , & aípere- apartamento da CondtíTa McthiU
za dellcs os fantos Monges em que de , toda a qual relação accmpanha-
vivia a íuavidadc , & brandura do Va o Conde com tantas lagrimas >
Eípirito Santo, cuja confolaçao o como aquclle que tinha a magoa
Cor)dc buícava para fua alma. Chc- taô viva na alma ccn:o a prímcyríi

gado enífim ao pobre Oratório , 8c hora. Vendo os fantos Monges t

vendo de longe hum dosRclif;ic- força do amor mundano, que vio-

fos, queacrte tempo fahia dellc kntava aquelle peyto, & conhe-

«om os olhos poftos no Ceo, onde cendo como experimentados o re-

conrinuamentc trazia o fentido , fc medio que convinha para fcu mal,

apeou do cavallo > & com elle os lhe começou hum ddies a faliac

<inais í^enhores que o acompanha- defte modo.
vaô, & feytas fuás corteíias en« Entre as coufas [foberano Conde^
tràraõ ambos pela maó no OratO- ^ne Deos em pequeno fitiofe:^mayores-

rio , onde achàraõ o outro Monge ^«c © lugar de fua criarão , foy o aní-

«õ os joelhos em terra,& OS olhos mo,&corafãohumafí0 3 que cabendo

-cubertos de lagrimas taõ elevado «o pequeno ^afo de terra em que foy
-Cm Dcos , que naõ baftou o cíiron- criado , o naÕ fatisfa;^em Reynos^lm*
do que a gente do Conde fez ao pertos ^r'tque:^ai, nem ouniierjal fem
entrar, nem cncheríe o pequeno nhorio do mundo \

por onde nos convém
-Oratório para Ihedefunir o fenn- quando qm:^ermos/atisfa^er odefejo^

do da communicação de íeu Dcos, que nunca fe fatisfa:^ , hufiar couja.

Nem Humberto confentio aoou« equivalente a fua grande;^a , ou tal

tro Rcligiofo ,queochamaíre,di» ^ue atenha infinita ^comohe o próprio

Zendo que naó lhe parecia bom Veos,aalturaylargue:^a,ó' immen^
termo de cortefia , eftandohúaal. fidadedoqual heinefcruta^z/elf O* in^.

ma em pratica cem o Senhor do cumprehenffvelj^comotal^ no ponto

Ceo, divcrrilia para contempori* que entra noefiirito humano y o jatif»

zar com gente da terra : & /aindo* /<í^, & enriquece de modo , que nem^

fc todos fora da Ermida,& gaí)an« fabe , nem tem mais que quer, r na t/i'

do algum tempo em ver aquellas da. Com elle fe defterraÕ os defejos

folitanas rochas, que húas vezes immoderados de riquezas mundanas^
parecem ameaçar o Ceo com a gran» cefaÕ as ambiçoens^ invejas, engor

de altura de feus cumes , outras íc nos , os amores ilícitos j &* ainda os que

abatem de modo,que pelo meyo de fendo defi mefmos lícitos , paf]ao\no

fuás fraguras reprefétaõ aos olhos modo eXceffl'Vo,os termos que a con^

o intimo centro da terra: íahio o Jciencafofre, Com aprejença deDeos
outro Monge taõ efpaniado àa gê • tudofe converte em alegria , cunfola^

te , & modo delia , como quem naô fão doçura ^Ú^ prazer da alma : tudo

vira naquellc lugar outra femc» -he pa.^, feíiàdadc , luavesexçe[josde

amor.
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amor ^ii^vres de temor , Ú^ johrefMoí, liar. o efte monte em que ejiah nefid

£, pelo contrario o mundo , ú^ demo- fanra tnfignU tendes hum 'Vii^o rettá^

nw depois de ttrem jenhorio em al^tía te de cjuem padeceo por zos : fede tos

alma. os ej]cyto$f que cdufao neilatjao a^ora taÕ bom enjermo^que em ze;^de

ferturbaçoes, tmejasidor^ Ú^ .rfie:^a melhorar não cayaes em ftencjin-, [ot'

ftOjUThUjJima > melancolia deconjô- que enfermando íom oremediõ t certa

laçaÕ , inquietação interior , foffej/tas efia a morte do enfermo,

fempre de mal^ deffperafM de bem
, Ao tempO que OS íantos Mon-

Ú^ huma perpetua guerra dos [entiios^ gcs acabarão de lhe dizer cflai>,&

iam iraoaihofa defepadecer noanimo, outras muytas palavras fcmeJhan-

tomo de (e explicar com a boua.E como tcs, oCOndecóosolhosnochaój
dos eff.yios ,

que 'VOj]a^rande:^a nos & a cOr do rofto mudada ciiava

tem contado jc pofja coÀigir faciímen > fantaícando interiormente , & dií.

te^qualjeja a. caufa donde i;em lua correndo pela novidade de couías,

defconfulacaÕ f que [ao perdas tempO' que repentinamente Ihevinhaôao
raes engr.indettdas comjcrça deten» peníamento; porque alumiado pcU
íafao do inimigo ^facú fica o remédio graça Divina , qucoliiainTiáman'

da enfermidade^quando Deoso po:^nas do no amor das coufas eternas , &
mãos de quem a padece, Efeíonforme dcfterrandolhe da lembrança todas

às regr^.í de medicina fe COjiumaÕ curar as pafladas , cfíava como cm cx-

o mdesíom remédios conirapcftosinaÕ tafc gozando daqucUa intcrioc

tendei outro mais effica;^c(. ntra o mun» novidade > quc O Êípitlto SanOi

dof que o próprio Dtos ,
que he refugio tràs a hum coração que alumea 5 ^

de todo i os males i mediana de toda, depois proftrando-re por teiM
enfermidade , confolaçúo de toda trif" diante do Crucifixo com iagnmasi

teza, único repoujo de ícda inquieta" & íuípiros fahidosdaalma, cornc*

fão. Forque emfim[òeiiehe[oberana» çou a fcntir aquelU triftcza COti'

mente Umy (Separa que em huapaU" tente , que SartO Agoítínho con.

^>ra di^a tudo •, /o elle he a foberana fcíTa de fi , por tct achado ta tardç

íowí/ííí/é'. Edtpois de ditas citas pa- o vcrdadeyro contentamento. E
lavras ( traduzidas fielmente da em tanto dcíprczo entrou das cou-

Chronica Franceza ) tomando o fas da terra, & tal aborrecimento

Ccndc pela maô, o Icvàraô ao Ora- teve ao que antes amava , que dí*

iorio,& dcícubrindo a Imagem de terminou largar as pompas , & fc

.

]cfu Chriílo crucificado, profe* nhorios da terra ,& recolhcrfe ro
guio o Rcligiofo dizendo : f^edeJ meyodaquelhs folitarias brenhas
aqui (bom Conde ) quí^Õ fácil fe nos cm companhia c^os fanros Monges,
offerece orcmsdio denoíjos males-^por» & acabar alli íua vida jmas vendo
íjue encravado com os pcs no duro ma» o pouco agazalho que haVia , aílim

deyro daCru:^. mcjiraquao impoffibf para fua pcííòa ^ como para Outras
litadoejlapara fugirdequem obufca: que vieflcm bufcar a lalva^ão de
com os braços eftendidos nos convida fuás almas, determinou fundar na-

ao abrjfaricom o coração aberto ^nos quellc lugar húa Abbadia famcía

^

quer reiolher dentro neíle: com o fan* Òc capaz de muytos Reiigiofos,

^ue que dertííma offerece copiofa Re» que celebr íTcm OS DlVinOs Ofit-

dempfão a nofias almas, ^e mais cioscomafoIennidade,&dcccncia

quereis para remédio de vofa triftei^a^. conveniente , para O que mandou
ou quetrifte;^a terá qutm tem tal rc vir ArquÍtc<floSj & Officiacs clire-

médio ? íingi jer o mundo donde agora mados > ôc naò perdoando a defpç-

^irJeso Concilio de Jerujaíem , o id' Zas íc ac4>ou cm pOUCO tempo p
dcvoco
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devoto Moftcy ro dos montes Al • tas lagrimas , nacidas de o verem

pes,ondc o Conde Humbcrtof re. naqucllc humilde trajo, & do nacu

nunciando as iníi^^^nias de lua dig- ral amor que lhe tinhaó, começarão

nidade) tomou o habito de Ciíkr, com palavras íentidiflímas a coii«

& começou a vivcr em grande ri- tarlhe o laítimofo cftado cm que

gor, Si humildade, exercitando os cftavaô fuás terras, ôcvaíTal os por

officios vis do Convento , com a fua aufcnciaj& osdcícnhosquc ti-

Ihancza de todos os mais Noviços, nhaô os Principcs cítrangcyros pa«

E no mcyo deites exercícios, tinha ra uíurpar o cliado de iifíboya , íc

hum perpetuo dom de lagrimas cõ clle compadecido de taò bons vaf-

que chorava as horas mal gaitadas íallos naó tornaffc a tomar o go»

do tempo paíTado , & accrefcenta- verno, & a fegurar com íua prcícn.

va nova pureza à fua alma > na qual çaosnr;OVÍmcntos,queaíaltadclla

linha alcançado tal quietarão com tinha gerado.A cít^s acrefccntàraò

Dcos
, que nada era balUrtc para outras muytas palavras de regos ,

lha perturbar, mas tmhúaamoro» fentimentobjftante a dobrar qu^l-

fa, & perpetua uniaó paíTava os quer animo que naó cftivcra taõ

dias, & noy tes contente com a mu- unido com Deos ccmo o de Hum •

dança de vida , & triftc fomente berto,mas clle que tendo goftado

psia naó ter feyto mais cedo : mas os mimos do Cco, nenhuma outra

cita lua quietação, & troca de el^a- coufa eítimava , os defpedio amo.

do , caufou tanta perturbação no roíamente deícnganando-os , que
de Saboya , 5c Mauriana, & nos cm nenhum tempo deyxana a vida

PrincipesfeusvÍ2inhos,quceftcvc luonaítica por intcreííes nem rcf.

tudo cm perigo de Í€ perder com pcytos urgentifíimos que (obre-

difcordias , porque o Delfim de vicíTem. Vendo-ícelles atalhados

França como mais chegado às ter* cem a repcíta do Conde , fe toraõ

ras do Conde , quiz fcnhorcar ai- ter com os dous Religiofos , por

gúas Villas,& lugares fortes a que cuja exortação fe ctfcytuâra a troca

íeus antcceíTorcs ttnhaô antiga de fua vida,& com palavras afpcras

prctenfaõ:& outros Icvadosdeva. lhe eítranhàraô confentir , que o
nos intcrcíTes moviaô praticas c6 Conde dey xaflc perder fcus vaffal»

os Saboyanos para os accytarem los por huma troca taõ poucas ve>

por fenhoíes cm diverfos lugares

,

zes viíta no mundo , ífíirmando,

fendo cafoque o cftado fe dividifa que fe o naô perfuadiííem a tomar
fe

i & vendo os parentes do Conde de novo o governo de fuás terras,

o termo das couías,& as vexações, & exercitar as armas em defenfaã

& moleílias que padecia a gente po- de fcus fiibditos , lhe porifó fogo

pular;tomàraõ à íua conta illo buí- aos quatro cantos do Moíteyro.ôc

car ao Mofteyrodos Alpes, &aca- fariaó outros exccíros,qucfícaírem

bar com clle , que dcyxando feu em perpetua lembrança acs lutu-

parikular intercíTe , & a quietação ros, accrefcentando a iíto , que cm
da vidamonaftica acodifíc aobem confcicncia tinhaõ cbrigsçaõ de
comum I & às perturbações de feu períuadir ao Conde a que tornaffc a

povo, & partidos alguns delles em fcus eftados, pois naô tinha fuccef.

fua buíca,oachàraô veítido no ha- for ,
que os pudcíTe governar, &

bito de Monge, taõ outro de fua fendo Principe que Deos criara

antiiía grandeza, que com mu^ta para o povo, &naô para íi fó, naó
diííículdade o puderaô conhecer, còmpria com cita divida, deyxan.

& prcítrando-fc a fcus pcs cô muy- dopordcracómum porfcudefcan.
:.-' ço
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ço particular , quanto mais que ordinariamente aquclIcvcrfo:Zíí'«^*

pelo bom governo deícus vaííal. demthtlatttiamjaíutaristui^é^fp**

los , & pelo íacriício que míio fa« rttu principalt confirma me* Conf"

zia de lua vontade, lhe daria Di os trangidocom as continuas impor-

hiia fatií»fação taó copofa como tunaçocns de fcus Vaffallos caiou

coíiuíua dar àquclles , que ante- fegunda vez com Anna filha do
pccm a caridade dos próximos ã Duque deSalinges, de que houve

Itu particular inttrcííc.Tantodif' hua filha pornome lgncs,eftrcma.

ícraò aqucllcs fcnhorcs aos lantos à2í em pcrfeyçaô , & fermofura , &
Rtlig!cícs,6i tanto lhe encarece» tendo o Conde tratado para a caiar

raõ a d llruiçáo da Republica
,
que com Joaõ Infante de Inglaterra, &

clles viraõ fcr ncctffaria a partida filho fegundo dclRcy Henrique

do Conde,& alTim lho pcrfuadiraô fegundo do nome,& tícyxallo com
comcfHc£CÍ 'imasratotnSjchegan- o governo dos eftadcs para fe ter»

òo no fim de tudo a porlhc em du- nar a viver em companhia dos Re-

vida fua fal vaçáo , fe nâo tornaffe a lígiofos do Moftcyro dos Alpes

;

governar fuás terras ;&pofto que foy Deos íervido levar a menina

cem entranhavel dor (de que fuás para íi , & pouco tempo depois a

lagrimas davaò teltimunho^houve mây^dcyxando o Conde taó abor-

porcncaó de tirar o habito de No» recidodomundo^queícmdarcon-
viço, que trazia veílido havia per- ta a nenhum dos feus privados fe

to de hum anno , & dcípedirfe da- foy com pouca companhia a hum
quclla fanta Congregação em que lugar fohtario junto do lago Le*

vivera aqueil: pouco tempo com mano , reíoluto em naô admitric

prop; fitodegaílarncUaomaisque maisconfclho de quem o quizcíTg

lhe reíiaíTe da vida. E tal fenti- trazer ao mundo. Aqui eiteve O
mento n^^ofírou ao terrpo que fc íanto Conde alguns dias coníolan»

dcípedio da Comunidade , que até do-fc com Deos , até que 1 ouve na

os íf.nhorcs fccularcs que vierac em Corte noticia do lugar onde cíia •

fua bufca naõ podiaó ter as lagri. Va ,& bufcado dos fcus , o força-

mas. Tornado Humberto ao go- raôaíedeyxar ver, & comunicar,

Vernodefcu cftado, foy recebido & nomear quem por entre tanto

de fcus vaíTallos com geral contcn- governaíTc as coufas de juítiça»

tamxnto > & cm todas as Cidades , ÍJ cite lugar fúdou Humberto ou-
& Villas de fcu eftado fe fízeraó tra famofa Abbadia , a quem fedeu
publicas alegrias , pela vinda taó nome do lugar em que foy funda-

pouco cfperadadcfeuPrincJpe, a da, &íc chamou Altacomba
, para

quem o governo do povo, & os povoação da qual mãdou vir Mon*
fauílos j & grandezas de feu cita- ges da outra em que vivera nos
do naô pcderaõ nunca tirar as lem- montes Alpes, com os quacs inten-

branças da quietação, & rcpoufo tou tornara viver no habito de Cif-

da alma com que vivera nas foli- ter,& realméte o fizera fc os fcnho-

tarias brenhas dos Alpes ; antes cm res Saboyanos lhe naó foraô à maõ,
fe vendo íó , & dcfoccupado de dizendo que em nenhum modo o
negócios , íe afíligia com íaudades confcntiriaô ícm primeyro lhe dar
daquclla quietação, & íoífego in- filhos que fucccdcíTcm no fcnho»

tericr, &. pedia a Decs com David, no de léus anicpsíTados , & tanta

que lhe rtíiituiíTe o contentamento inlhncia fe fez comelle
, que o

em que ]\ experimentara a fuavi* obrigarão a cafarterceyra vez cÓ
dade de fcus favores , repetindo P^rcnclb, ou Pctronilha filha do

Conde
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Conde de Borgonha,viuva do Du- idade , como por outros ínconvc'

que de Auli ria,da qual houve dous nicntcs, toda ^ ia lha houve de con*

filhos , hum Varaô por nome Tho« ceder , ficando clle íó com o pezo
màs , que lhe fucccdco no cftido, do governo ; tendo por adjuiitos

&Leonor,quc caiou com o Conde alguns ícnhores antigos, & de
de VinccmiliaA depois de viuvar muyta experiência nas couLs , cõ
dcllc, com o Marquez de Alpmoj o parecer dos quaes determinava

& querendo Humberto agradecer os negócios de importância , con»

ao Senhor a mercê que lhe fizera fuitando algumas vczes o próprio

cmdarlenhor a íeus vaílallos, & Conde , quando a quahdade do
fucceíTor a fua família , edificou fucccffo o requeria: mascllc , que
perto do lago Lcmano hum Mof. jà fe via no dcrcanço que íempre

ceyro à honra da Virgem Maria Se- dcfejàra , pondo em efquc inienro

«hora noíía, & do invencível Mar* ascouíasda terra, & traiislorma.

tyr S Mauricio em que poz Reli« do todo nas doCco , íó cm Dcos
giofos da Ordem Cluniaceníe,por tinha o peníamento, por dlc íuípi*

lho aílim pedir a CondcíTa , que era rava ,& a elle dava graças de {'e ver

particular devota deíla íagrada cm taó ditofo eftado. Gaftava as

Religião. Ê vendo o Conde , que noytes em oração , & lagrimas , &
cIRry Feíippe de França paHava tanco fervor, & fuavidadc íentia

ultramar cm íoccorro da Terra nella, que muytas vezes amanhecia
Santa,>quiz empregar feuscftâdos, citando clle na própria mediravâo
&a potencia dcllcs naquella obra que começara ao pòr do Sol. To-
meritória , & com bom numero de mava difciplinas muy cruéis , nas
rgente de guerra, paíTou em compa • quaes derramava tanto íangue,quc
nhia delKcy ,& íe achou na Con> algúas vezes acabava com defina*

quiíia dePtclemaida, & em ou- yos. Comungava quafi cada dia

tros conflicflos de importância , com tanta confolaçâo nefie Divi.

onde por fua ptíToa fez obras dig- no manjar , que eftava até muyto
nas de iaimortalfama,naõ fomente tarde fem comer , & às vezes o dia
nos recontros ondeie achava con- todo. A humildade que mofirava
tra os infiéis, mas nas obras de pie- em todas ascoufas era admirável,

dade , fazendo largas efmolas a & tal, que aos outros Noviços, ôc

pobres , & peregrinos , & curando Convcrfos confundia, & metia por
os feridos , & enfermos muytas dentro. Guardava filencio,afliitia

vezes por fuás próprias mãos. no Coro, achava-fc ao trabalho de
Tornando-fc depois a Saboya , ôc mãos,& fcguia todos os mais ad:os

fentindo-íc jà muy debilitado, af- regulares , fcm faltar cm nc-ihumi

fim dos trabalhos da jornada,como por fraco,& enfermo que eíiiveffe.

dos jejuns, & penitencias que fa- Tinha grandes mimos , & favores

zia ordinariamente, tratou coma doCeo, & moftroufc a verdade

CondcíTa , que pois Deosforaícr* delles na noticia, quemuytotcm-
vido de lhe dar fruto de benção , po antes teve de fua morte , a qual

viveííem em continência , & lhe aguardou com animo taõprompto,
dèíTe licença para paíTar o reíiante como aquelle que femprc fc armara

da vida retirado no Moíicyro de para ella no difcurfo da vida. E
Ahacomba , & acabar fcus dias no porque na conjunção da partida o
habito de Ciftcr. E ainda que a li* não inquictallcm lembranças da
cença foy difhcultofa de haver , af* terra , ordenou hum breve & avifa-

iim porThon^às fer ainda de pouca do tcUamcnro , que com húa carta

fu
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fua mandou à CondcíTa Pctroni- para tomar eftado devida , fc mc-
Iha, &outraafcufilhoThomàSjCm tco Religiofa no Mofteyro de S.

que lhe dava lifta de governo para Cornclio
, que eftà fora dos muros

reger ícus povos conforme o te- da Cidade de Licyja^ onde foy fua

mor de Dcos , Ôc bem comum , & vida taó exemplar, & chca de fan-

depois pedindo o h abi to de Cifter, tidade,que em pouco tempo che-

ôc rogando ao Abbade , quco ad- gou a ter mimos particubrillimos

mitCiíTe à profííTaó^ a fez com gran- do Ceo , & revclaçocns de coufas

de fervor de cfpirito , & lagrimas maravilhofas
, por onde fe fez ff u

deconfolaçãoj comasquaes pedio nome celebre naqucllas partes , &
aos Rcligioíos, que como a Irmaõ, morta aquella Abbaderia , que lhe

que jà era ícu^o ajudaíTcm com ora • lançara o habito, a elegerão em fcu

çoens na partida ,
que feria dahi a lugar,por mais que a Santa rcpug

.

cinco dias , es quaes elle gaitou to- nou, á contradiílc cila clcyçâo , a

dos cm meditação, pofto queeíti* qual Icm duvida naô accyiàra, fc

vede muy fraco , & debilitado ; & não fora confrangida cõ obedien-
chegada a hora que antes diíTera cia dos Superiores. Encftc cargo

deuocfpiritoao Senhor com gran- fe moflrou taõ humilde, & foliei,

de contentamento erpiritualjfican» ta, que com a primeyra virtude

do o corpo taò bello , & reíplandc- fervia a todas de exemplo , & com
cenrc , como aquelle que fora mo- a fcgíida naõ perdia ponto na obri •

rada de taõ ploriofa alma. Foy fe- gaçâo de feu cargo. Era particu-

pultado no próprio Mofteyro de lariíTima devota do Santiflimo Sa-

Altacomba, veítido no habito de cramentodo Altar, diante do qual

Cifíer , onde ha fama que o Senhor gaftava muytas horas , & às vezes
obra por fcu mcyo alguns milagre^, noytcs inteyras em oração, fem
Falccco no annodcnoíTaKcdcmp- acançar trabalho , nem a molcílar

ção , de md duzentos & hum ; no íono , porque tudo lhe facilitava a

ília naô ha muy ta certeza , ainda grande fuavidade do cípiritoj&

que alguns dizem feraos dezafctc houve muytas Religiofas , qíc a

de Dezembro, ouhum mais. viraõ por vezes cercada de huma

^__„ chama de fogorcíplandeccnte co." '
' mo o Sol i porque o de feu coração

CAPITULO XL« era baftante coma caufa donde na-

cia para femclhantes cíFeytos. E
DavidaâeSantaJulianaiReligiom para continua lembrança de feu

fa da Ordem de Cifier , conto por fervor , quiz o Senhor fazerlhe hú

fua via fe inftitnhio na Igreja a favor particulariflTimo, com que

S^n? fift^ ^^ Santijjimo Sacramento^ fcunome foíTe celebrado na Igreja

Martyr*. com hua caYta deGaufredo , em Catholica , porque cftando hurtia

-ç^^^\^ que Je iocao as lidas de muytos noytc elevada em oração ferventif.

/uLir Santos da Ordem. íima , lhe apparecco noíTo Salva-

!. 1.& 1. dorjefu Chrifto , & entre outras

íaodieli- C Anta Juliana foy natural do ef- muytascoufas lhe diíTe , que para

íès Piati- ^ tadode Liey)a,nacida de pays augmento de fua fé, confufaõ dos
ludcTif.

nobililTimos quanto ao mundo , & inimigos delia , & confolaçáo dos

Addifí* dcíde fcus primeyros annos mof* Fieis, crabalhaífe porque em hum
ouuph. jjou (ínais da pcrfeyção,quc adian- certo dia do anno íe feítejaíTe a inf-

arpiati- te veyo a ter. E tanto que a idade tituiçáo do Sacramento do Altar,

mm. lhe deu lugar a fazer deliberação & certifica odo*3, que cllc favore«

lihhh ccria
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ccrii fcu intento , & faria com que feita ,& fcm fe rcfolver por enta6

os ânimos dos Prelados aquém emcouía alguma, prOãiCtteo às

competia a inftituição,foílcm pro • Santas de naó faltar por fua parte

piciosaoquecllapropuzeíTc. De- na diligencia devida a obra de tan-

ferio a Santa por alguns dias a cxe- ta piedade,& indo-fc ver ccmjaco •

cução dcfíe preccyto ^ naô por du» bo de Trecis Arcediago da bè de

vidar na verdade dellc , nem temer Licy ja , que depois vcyoa íer Papa

fcu defcredito, mas por humildade Urbano iV. lhe relatou por cxtcn*

de coraçãoj fugindo ao louvor que fo quanto paíTára com Santa Julia-

fe lhe daria fcndoellafóauthora de na, & conferirão entre íi o negocio

taô grande coufa, pelo que pcdio ir-uy d c vagar ^ chamando para ifto

ao Senhor
,
que fofie fervido de re* a Hugo de Santo Alcaro,aTheo-

velar fua vontade a outras pcífoas dorico Provincial naqucllas p -rtcs

mais que a cila j porque quando da Ordem cos Pregadores , que

muytas participaíTcm dcíle favor drpois foy Cardeal , & a Guiardo

ficaria feu coração livre da vanglo» BifpoCamcracenfe^todoscsquaes

ria. CondccendcooSenhor âfcus (depois de muytas altcr^íçocns]

rogos, &deulhe por companhey. aíTcntàraó íer obra pia, & digna de

rasduas Religioías da mefma Or- niuyto louvor, haver hum dia no
dcm, ainda que de Mofteyros di- annoíinalado parandle fe celebrar

vcrfos^ porque a dií^ancia dos lu« ainítituiçáo do Santiflimo Sacra-

garesacrcditaffe mais a verdade da mcntodo Altar. Eaffim o decreta*

revclsção. Chamava-fc húa delias raõnaquellaDieccíe,ondcíuajur»

Ifabcl ,& outra Heva , ambas as dição íecítcndia. Vendo Santa ju-

quaes chcgàraq em hum próprio liana, que ;à havia licença para íc

dia ao Mofteyro de S. Cornelio celebrar a fcfta , pedio a Frcy Joaõ
íem fabcr hua da outra,& cõmuni- Monge Ciílercicnfe , 6c Confcífor

càraô íuas revelaçoens com Sanra daquelle fcu Mofteyro, quecom-
Juliana, admoeftando-a da parte puzcíTc hum Officio para fe rezar

deDeos a dar brevemente ordem nas Horas Canónicas , o que ellc

no que lhe era mandado ;& achan. fez com a diligencia poílivtl,& fçy

do-fe todas conformes em hú mef. approvado pelos Ordinários , & íe

mo negocio, deraõjuntamétegra» rezou na Igreja atè o tenpo que
ças ao Senhor por taô íingular be- SantoThomàs de Aquino compoz
neficio ; & Santa Juliana mandou o que hoje rezamos. Ccm.eçava o
chamar hum Concho de Lieyja ho- antigo : Ammarum ctbus, ^c. O
mem devida fantiíiíima,& particu- primeyro anno que a fefla íe ccle-

lar devoto feu , por nome Joaô de brouemLievja no Moíteyro de S.

Laufena , a quem deu conta da re« Cornciio , ôc na Igreja Cathcdraf,

velação que tivera , ôc do exórdio íe achàraô prefentes Roberto , &
com que o Senhor levava aquellc Hugo de Santo TheGdorico,& Pc-

negocio ,& lhe mandara por com- dro Capoccyc,Cardcaes Legados,
panheyras aquellas duas Religio- que muy edificados daquellafolen»

fas,pedindolhe quetomafieamaó nidade, &-dobom exemplo dcUa,
neík negocio , & foíTe ellc o mcyo a con/irmàraõ , & approvàraõ au-
por onde fe lhe dcíTe o fim que de» thoritate Apofíolica,& no próprio
fejavaó. FicouoíantoVaraómuy úh de fua approvaçáo fez o Cíir-

alegre de ouvir aquclla nova , vcn- dcai Hugo ^ium fobcrano Sermaó
do o grande fruto que traria à ígre*

.

ao pcvo em louvcr do SantiíSmo
ja Catholica a inlliiuição de tal iSâcraaicfito,& dafcílacmquecra

venc-
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venerado, da qual pregação rcíul* fubitamcte começarão a fahir delia

tou tanta dtvoçâO,ôi Icrvorno húasgottas defangueciritai-taco-

povo^qucmuytaspeíroasapplicà- pia ^ que tingirão os corporacs, &
raô redditos de fuás fazc ntías para icndo o Papa avifado de taõ eítu-

fe galiarem na celebração da folcn. pendo milagre , mandou ao Bí\oo

nidadc , entre as quats tiveraõ o de Orvicto, que foíTe a Bolíenna ,

primeyro lugar dous Cónegos & achando paíTar na verdade,(rou.

chamados ]oaó;)& Eftevaô,quevi- xcífe a Hoília , & corporats com
vendo fi/craó fempre os galios à a honra , & veneração devida; ôc

fua conta , & por morte deyxàraô vindo a puzeraõ na Igreja princi-

as fazendas que tinhaõ applícadas pai da Cidade, onde cííevc até que

ao meíino, Continuou-ic algum vinte cinco annos depois lhe fun»

tempo a lolennidade no Biípado ds dou o povo de Orvieto hura Tem-
Liey ja , & noutros de Flandcs , & pio íumptuofiflimo , onde ao pre»

Brabantc com muy to fruto das fcnte fcconíervaô a Hoília, & cor-

almas , &: fendo Jacobo de Trecis poraes , & íe moftraõ algúas vezes

cleyro cm Summo Pontifíce , & to- no anno para cõfolação dos Fieis,

mando na coroação o nome de Ur- & confulaô dos hercjes íacramen-

bano, que foy o quarto entre os tarios,quc ncgaó a verdade deite

Pontífices Romanos , que tivcraó fobcrano Myíterio. Efte milagre

cite nome,fc foy de Viterbo onde o trouxe à memoriade Urbano as re-

elegerão, vieraõvivcrà Cidade de vclaçoens de Santa Juliana , & a

Orvicto , aíTim per lhe contentar inlUtuiçáo da fefta, que íc cclcbra-

abellcza de fcu Íx\o , que por fcr va emlicyja > & mandou , que em
cm lugar alto defccbre muy ta ter» toda a Igreja Militante fe celcbraíTe

ra apraíivel à vi íla , como por eílar com a folennidade poflível na quin-

fegurode Maníredo ilcy de Ciei- tafeyra feguinte depois das oyta-

lia, que jà começava a perfeguir o vasdoEíprito Santo, de qucdef-

coado da Igreja j & como fc dcy- pachou fuás Bulias por toda aChri*

xaíTe vivcrmuyto tempo naquelía flandade^noannodcmil duzentos
Cidade onde celebrou hum Conci- feflenta & quatro , onde refere as

lio, fundou Paços, Igrejas,& ou- revclaçoens por onde fe começou
tros edifícios, que a illuftràraó; ainítituição dcíía fcíla dizendo:
fucccdeo hQa maravilha por onde Intellextrâus olim dum in mincri

fe lhe renovou a lembrança do que effemus officio conííitati , (^nhà fue-

ordenara fendo Arcediago cm Li- ratqutbufdam Caíhohcts Divinitus

cyja,& mandou celebrar a folenni* revelaíumjefttimhupifmodtgefiera*

dadc do Santiílimo Sacramento cm lUer in Eeclefiâ cekbrandim . Que
toda a Igreja Catholica. E foy o quer dizer. Soubemos no tempo
cafo , que citando hum Sacerdote atrás citando ainda cm menor dig*

celebrando na Igreja de Santa nidadc , que fora divinamente rc*

Chriftina do lugar de Bolfcnna, velado a certas peíToasCatholicas,

que he no mefmo Biípado de Or- que cita fcfla íe havia de celebrar

vieto , depois da confagraçáo , lhe geralmente na Igreja. Donde fe vé
cccorreoaopenfamentohíaduvi» o fundamento dcUa, &como teve

da acerca da verdadeyra iransfub- principioda revelação de Santa Ju»
ítanciaçáo da íubltancia de paô no liana , & fuás companheyras > que
corpo de noíTo Redempior Jefu OnufrioPanuinonega/emadvcr»
Chriíto p 8c como fe confirmaííe na tir que as Bulias òo^ Legados,quc
duvida tendo a Hoiiia nas mãos > hoje fc confervaõ cm Lieyja, & húa

Hbhhij do
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do próprio Urbano mandada á fadaOrdem dcCiíler profcíTano

Hcva y cílaó redarguindo fua opi- Moftcyro de Kcrkh junto a The-
niaõ , £( acreditando a que vou fc- fnaS| onde fez vida rantiílima , &
guindo acofíado com a relação de refplandccco com milagres ^ mas
JoaóMolano,& das Igrejas do Bif- ^omo naó podeíTe aprender a lin.

pado de Lieyja,<3ue a tem firme- gua Thcuionica , & aqucUe íitio

mente. Ao tempo que Urbano inf» foííe muy falto de agua para o fcr-

tituhio cfta fcíla, eftava em Orvic 'viço ordinário , fe paíTou a outro
to lendo Thcologia o glorioío San- Mofteyro de Rcligiofas da mcíma
to Thomàs de Aquino , a quem o Ordem chamado Romeia , íituado

Papa mandou compor hum Officio no Ducado de Brabante junto a

para fe rezar na Igreja , hum dos Namurco , onde paíTou o rcftantc

quacs com Breve particular qmze- da vida em tanta humildade , man.
ra mandar a Santa Juliina,&faben- íidaõ^ ôcabdinencia^ que vivendo
do íer ]à falecida , o mãdou a Heva na carne parecia jà transformada

fuacompanheyranarevclação.Foy cmerpirito^& chea deefperanças

fuadatano anno quarto ( que tam- da Gloria foy tomar pode ddla
bem foy o ultimo de fcu Pontifica. aos doze dias do mez dcDeztm-
do J & fe conferva hoje na Igreja bro; & pofío que não leja bcatifí-

de S. Martinho Exopiato* Con cada (e reza nodiadeftutranziro
taô-fe também cftas coufas no fc« o Officio de todos os Santos por

gundo livro da vida dcfta Santa Ordem do Abbadc deCiíler ,& fe

apprcvado pelo fanto Varaô Joaó lê no Refcytório íua vida , & mda

»

de Laufcna , onde fe efcrcvcm dif* grés , todos os quaes conràra com
íufamcnte as obras que fez cm fcr- n^uyto gofto le pudera haver a co»

viço do Senhor no difcurfo de íua pia dellcs , como houve de húa car«

vida ,& os milagres fuccedidos ta de FreyGaufredo Monge da Or-
em fua fcpultura depois da morte, «dem de Ciíicr profcíTo no Moftey-
que cu contara com muyto goílo rode Viílaria,efcrita acíia Santa,

fe me vieraó à maô como me veyo cujo teor he o feguinte.

cfte furamíirio , contentandomc uí làa Santa, & effofa de JeÇn
por hora com dar noticia ao mundo ^chifio , GaufredoMonge do Mofley»
da grande divida em que fica à .ro destilaria. Sande no Senhor Deos,

noíTa Religião íagrada, por íahir JPedtfme Jrmãa em Chrifio^ que tos

delia o principio defla fefla do San- -d^ noticia de nofo Mofteyro , 0" dos

tiíTimo Sacramento da Eucarifíia, Sertos de Veos que %>item nelle ao

que taõ honrofa he para a Igreja frefente %^ dos que antigamente ^vu

Militante , & taô vigoro/a contra ^eraTi ,& damaneyra que tiveraÕem

os herejes modernos. Falcceo eftaí ganhar a Gloria em que hoje de/can^

gloriofa Santa no Moíteyro de fão ^í>ffirmandt quejareygrandejrw*

Foffa pelos annos de mil duzen* to em zojja alma com "vos dav exem*
toscincoenta & fere, aos cinco de fios dignos de imitarão no difcurfo de

Abril , a qual foy levada três dias ^'offa tida. Outrem puderafa:^er eftd
depois de íeu glorioío tranzito, obra com mais ferfeyfão do que minha

ao Mofteyro de Viilaria de Santa rude:^a me confente^ mas pois me cer»

Maria,onde dcfcança cm o Senhor, tificais , cue a quereis para quietarão

&; rcíplandcce cem muy tos mila- do e/pinto onde naÕ importav elegan'

gres» €ias de pratica, farey o que -fojja ca»

Contemporânea defla gloriofa ridade me manda ^ó^ cvntarey aquiílo

Santa foy Idade Nivelas Kcligio» que otni aos AleJIrcs que me criarão

nefta
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neftA fanta Cafa ,
que foy fundadd nede hum boy dela'Z/yanfa y CjUe ali*

for devoção do glorlofo S, Bernardo f
tra;^ia^ ^ íhenaô era poetei alcan cal-

dos dnnos de mil cento quATenta O* U* Jeveo^bbddeefcrHpulodaqmlio^

féis rt atfia dss Duques de Brahante , ò* dijfe aoConi^erfé , que matafe an*

onde foy o frimeyro •/ibbade Laurett" tes o boy y ^ dèjje a mulher o que de»

fio , homem d e vida ft ntiffima , que fejava ,
que morrer ella

,
t^ o filv-o que

com do:^e Religiofos de Claraval foy tra:^Í4 nas entranhai, íello a[fim o

mandado a povoar eííe Mofieyro ,0* Converfo, Ó" diante do marido da elh

^lelle falecto com grande opinião de ferma^^ de outras peffoas matarão

Santo, Houve nefla Cafa hum Mcn- o hoy j^ esfolado o partirão em peda*

^epormme Coberto f que antes de fua ^$ dando á mulher feu quinhão , ^
xom>erfaÕ fora Conde de •/ifpramonte^ pondo orefiante em falmour4. ^odi4

•<i^ viveo ncila com tanta obfervan* fe^uinte indo oConverfo vifttaros La*

€ta , Ò* humildade decoração ,
que a 'Vra.doreS , 'vio o próprio boy andarjun»

•todos nos deyxou exemplo que imitar, £u ido ^&* lavrando como cojlumava
|

E%tre outras 'Virtudes fuAS , foy nota* Ò* depois de u ver hua, 0* mujftas ve »

"Pel a da p.ai.ienàa% porque fendo no :^es
^ attenito de conhecer f queacjuelle

mnndo homem irAcundo ^ colérico ^ <^ propno era oqne a noytc antes manda*

mal Jcfrido , depois de Eeli^iofo nao ram-itaryfefoy onde tinha a pele ej»

hoave quem lhe vife , nem ouviffe tendida ^Ú^ a carne falgada ^ Ú^ nao

confa que naôfbjje de hum animo bran» achando nada j nem final dofangue que

do , <í^ quieto ^&*atèo dta de fua mor» fe derramara pelo chão f foy contar tum

te ^que foy a vinte éf hum de ,A2oJlo do ao Abbade > que no principio o nao

ferfeverou em tanta mMfidap que nem podia crer, mas feyta averiguação do

hum gemido fe lhe ouvio no meyo das cafo , t^ achando fer verdade » mudou

grandes dores de fua enfermidade^0* dalliem diante a condtçaoy^ foy muy
iyem lhe fatísfe;^ o Senhor fua manfi- caritativo i O* liberal com os pobres/^

da9 em Lhe dar hum tramito taÕ fe" peregrinos , &* acabou a vida emgran--

melhante a "Vida i que je nao foy por deperfeyção» Tivemos também aqui

lhe nad verem huUir com os beJfos,Ú^ oVeneravtel Ccnrado n&^o ^Iwade
^

re:^ar Pfalmos , naÕ houve quem aca» que foy chamado ao governo de mais

bajfe de entender , que era morto ,6?* almas , &* feyío Cardeal da Santa

de fuás Jteliquias , que fe confervaÕ Jgreja de Roma ^ onde viveo em tanta

em hUa tumba particular temos cada perfeyçao , & pure:^a de confcienáa^

dia foccorro em noffas neceffidades , que fervta de exemplo a trÀa aCutta

forque o alcança de Deos com muyta Eomana ^Ú^ foy muy particular pr»9

facilidade. Tivemos também nefta te6ior da Ordem dos Pregadores
^
por»

Cafa o Venerável abbade Guiihclmo, que os defendeo no principio defua inf*

^ue fendo perfeyto em muytas virtw tituição de muytos emulos mal inten»

des y lhefaltava fo a da liberalidade

,

cionados
,
qut murmuravao de fua vi*

mofirando^fe muy amigo de ajuntar da f Cómodo de proceder j d?* pedindo

para oMofleyro antes que dar , mas ao Senhor ^que IhereVetajfe ofm para

Como era ijio mais com cfcrupulo i
que ^ue a tal Ordem fe in/^ttuira% Ouvia

for avare:^a, permittio o Senhor^que huavo:^^ que lhe dijje l Adlaudan-
indo elie vifitar hua ve:^ a quinta de dum bcncdiccndum >& prafdican-

Jleiry que he no Condado de Lofa^ lhe dum^ Rí^^T^ di;^endo
,
que ^iera ay

dijfe o Converfo que alli reftdia , como mundo para louvar ^
0* glorificar a

hua mulher de hum Lavrador vt;^inho Deos , & para pregar fua palavra^

efiavaem artigode morte , porquefen* Com a qual revelação o Santo cobrou

doprenhe ^^ defejando comeria car^ nota devoção aos Frades »
Ó* os trata*

Hhhh iij VÃ
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"Va como 4 Jrmaos fins, E n4 Cidade> fíira. jr^o^víTfiíir v BlffMàyCt rfnítíkmt

d'e Cotmia, indo por Lega.do do Papd ao haí mãos da Fapa , f&mqmrsr accytter

ErHferadòr ^ ^rivotf dt [tu beneficio a outro nenhum de muytoi e^ue lhe offè«

hfimVrior ^forq lhe a/eyo fá:^r quey rechxÕ^ mas tornando a [e4ã Mofleyto

tCtime dos trègadores ,^ por iflo teve faleceo em de:^ãnoi'e de fex^ereyro/^

hua revelafio tm que n^f]a Senhora refplandeceoco muytos milagres, O* no

lhe ieuos a^rad-eámentos defavorecer dia de [eu tranztto nao fe re:^a de De^

tanto aqucllesfeus devotos,0* depois de funtos > porque he beatificado^ éf entaÕ

ter efiegrandr Servo deVeosfeytogra- fe di:^ Mi(]a com hum Cálix (eu, Nejie

des coúfas em fervifu da Igreja,acabou próprio Convento fe celebra afefia de

fAntiffimamente^&*foy defcançar em'

o

Santa ^leida Jieligioja de noffo habk'

Senhor. Particular amigo defte Santo tOy a quem o Senhor qui;^prQVar na

foy Venerável Slmeon f ConVerfo da vida cÕ a paciência de Job^permittindo

Mofieyro definatquefendo degeração que foffe leprofa aquella que depois da

nabrèf dando demaõ ao mundo tomou ò "vida da faude dafropria enfermidade

habito em idade de de:^y to annos,Ú^de amuytas pefioaSf ^ refplaudece com

tal modo fe aproveytou na virtude^que ordinárias maravilhas tefiimunhas do

ntereceo tergrandes revelafÕes do Ceo, Wuyto que pode com Deos, Faleceo em
&fa:^er Veos for eíle tantos milagres^ on;^e de Junho dia do u^poftolò S»BaT»

que o Papa Inuocencio III, o mandou nabè^& he contada entre os sãtos bea*

chamar ao Concilio Lateranenfe para tificados da Ordem de Cijier, Tefiemu»

^oi^ar defua vifla^ &* ver na terra htí nba de fuafantidade , foy Gummato
homem t que tantaprtvança tinha no Monge de no[Jo Mofieyro com quem a

Ceo. Faleceo efte Santo em vinte & Santa (e confepava mnytas ve:^esfif*

quatro de Fevereyro , O"foy (epuitado por feu meyojoy curado de varius acha*

cm companhia de Uvarrico Prior da» ques,& doenças q tinha, Foy Gumma*
quelle Mofieyro ,

ó* com hum No i iço ro jemelhante no nome^^^ perfeyção de

infignes todos emfantidade, ó" mara» ^vida aqueile Jui^j^^fenhorde Serde^

'Vilhasj que o Senhor obra porfua inter* nha , a quem o Beaventurado Bernardo

cejfaõ, Epois falley de outros fora de aga:^alhou no feu Mofieyro de Clara^

noj^o Mofteyro^voslembrarey também "Val^Ú^ depois vejo tomar o habito de

ofanto Bifpo de Laufena Bonifácio, que no/^a Religião , C^ cada hu delles teVe

fendo Meflre em fanta Theologia pela em (ua vida muyto que imitar , ó*

Umverfidade de Pari;^, O* tomando o hoje teraÕ o defcanp porq tanto traba*

habito no Mofieyro chamado Camer^í Ihárao na vida* Também vos refpon»

dt Santa Maria junto à Cidade de Bru* derey á pergunta que mefa^is acerca

feias donde elle era naturalyrefplande* do cafiigo do Senhor,quefoy dado a Con*

ceo cÕ tanta virtude,0* fantidade, que def?a Margarida filha do Conde de Hol'

o elegerão em Bifpo de Laufena,^ por landatq pario de hum ventre trei^entos

mais que repugnou^ o confrangerão por feffenta ò" quatro flhos entre machos^

obediência a receber a PrelafiayqgOver- t^ fêmeas^ porque vindolhe hua pobre

ttou de^ annos com tanta pure:^a ^que a pedir efmola co dous mrninos nactdés

parewia mais ^Anjo du Ceo , que homem de hum ventre > a injuriou de adultera
^

da terra, Eachando os cUrigos de feH dii^ndo^ nao parira dous, fe nao ti ve-

Bifpado algií tanto livres no modo de rao dous pays,do que laflimada apobre^

"viveTiOs Kéformou^com tanta confiai^ pedio a Deos lhe fi;^effe parir tantos,

€ia,^ vigor de animo^que alguns dei- como em eff^eyto parto. Eu vi ^ f^^
les enfadadoi conjurarão contra elle , fepultura no nofo Mojle^ro deLofdu-
&* faltou pouco para o matarem ,

&* fíe, que efiájuntodo lugar de H^^aina
Vendo^e tilcvttho^ ^jàfem ^forças ^uitl eftá ejcrtto efte letyeyYofegmnn*^
'^. :...... Illujris
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Illnfltís T>OYhím FlorMij Comitis Hollaúdi^filia
\

cujus mater fuit z5\dethildis filta Hertrici "Ducis -

"BrabanM. Fratrem quotjue habuit ÇuilheímUm

JlemanU %egem. H^c pr^fata domina zfMar-

^arethaanno/olHtis mile/imo ducente/tmo feptuage-

Jimofexto, aUtis fu£ amo qmdrage^mo fecundo^

ipíodieT^arafceves hora nona ante meridiem pepe^

rit infantes vivos promiícui , fexus numero tercen-

•toffexagintaquatmr > qui pojlqmm per venerabi-

km Epifcopum dominum Çuidonem íujfraganeum

prítfentibus nonnullisproceribuSy&' magnattbusy in

pelui quadam baptifmi Sacramentum percepi/Jent ,

&* ma/culis foannes ,f^melis vero nomen Elila-

' bet impoíitum fuiffet , tpfornm omnium fitnul cum

matris anim^ ad Deum aternalitet víBur£ redie-

runt corpora antem fub hoc laxo requiefcunt*

Quer dizer. Aqui cfti a filha verem eternamente , & ós corpoâ

do illuílre Florêncio Conde de dclcanfaõ ne(la fepultura*

Holfanda, que teve por máy a Me- i/?o foy o que boamente pude colli»

thilde filha de Henrique Duque gir parx mandar a 'Vof:Í4 Caridade,

de Brabantc irmãa déGuilhelme qne fe houvera de contar todas as ^ir'

Rey de Alemanha. Efta fobrcdita tudes que vejo em pejj&as defle Muf»
fcnhora Margarida , ao anno de tejro , C^vi nas de outros de nol?a Or*

noíTa faude mil duzentos fetcnta demyfpraefcreveirjnfiniiamentcRo*

& íeis aos quarenta & dous de íua gayaoSenhor^ que me dè gracapara

idade na fefta fcyra da Payxaõ às as imitarem alguacoufa deflas. Nojfo

nove horas antes do mcyo dia, pa* Senhor i/osguarde ,& conjerve no ca»

rio trezentos leíícnta & quatro fi. minho da perfeyfão»

lhos vivos entre machos , & fe« Vojfo JrmaÕemChriJíoGaufredo,

meãs , os quacs como recebeííem Bemfey que ha opinião ferefta

o Sacramento do Bautifmo cm hú carta cfcrita a outra Religiofa cha-

praco.pormaò do Venerável Bif- madald^^ôcnaõaeílade Nivelas^

po o D. Guido fuífraganço > prc* a vidada qual com outras muycas

fentcs alguns fcnhores , & grandes fc guardaõ para a Segunda, 5c Ter-

Fidalgos i& foílc poíto o nome de ccyra Parte detla Chronica , onde
}oa5 aos machos >& o de Ifabel às remeto os curiofos ^ contentando»

fêmeas j as almas de todos clies me por hora com o que tenho cfcrí-

juntamente comadamãy fetornà- to neíia Primeyra , que hc como
riQ para Dcos, para com cllc vi- hú Fios Sanclorumdosprincipaes

Santos



Santos da Ordem , que florecéraó

no principio de íua fundação > Sc

dos dcfeytos que ha neila me ía-

ficarcy nas feguinces fendo Dcos
fervido , que as poíía compor^ Ik

quando naõ , os que depois vier

LiriiO SEXTO r^

rcm fupriraõ minha falta , 6( poraõ

em perfeyçaa as vidas dos mais
Santos que ficaó : para gloria de
Dcos , & honra de noífa Rcligaõ

Çidcrcicnfc.

L A u s D E o.

IN-
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INDEX
DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS QJJE

fc contem nefta Chronica de Ciíler.

ÀBbades (e chamavaõ os Ermitães , 6c

porque, Pag. 1 16.

iibbade de Alcobaça he Efmoler mòr dei»

Rey , & tem grande jui ildicçáo , & íenho-

rio,333.

Abbâdes qxie houve em Alcobaça, ib. 5>C feq.

Abbade deliciolo em leu veít ido > 47 1 •

Abbades de Bouro laõ Capitães , U fenho-

res, 584.
iVbbades de Oíeyra , & Spina Juizes Apofto-

licos em Portugal , & a que 873.
Abbade Ervacenle , & lua pobreya, 832.
AbbadeHas de S. Bento de Évora naò aiorreoi

no cargo
, 704.

'Abbadia velha de Alcobaça, Sc lua fundação,

316.
Abbadia nova , & íua coníagraçaô 1 331.
Abdala Mouro , 8jo.
Abraham Judeo de Colónia , 646.
Abfalam Biípo Roskildenle elcyio Arccbií*

pode Lundia , 64^.
Abraço de S. Bernardo fará hum aílombra*
" do , 346.
Abftinencia dos Monges de Claraval

, 71,
Abundanciamáy de S. Bento, i.

AbzcchrifenhordeSaniavem, 317.
Acon Cidade ganhada por Balduino , & Boe-
mundo, 212.

Achardo difcipulode S. Bernardo
, f^fl

Adheleida Religioía , 686.

Adam Abbade ,
7x3.

Adamo Sacerdote , 829.
.Adriano Papa, & fua diícordia com os Roma*

nos, 526.

Affiícçâo dos Monges de Ciíler,& porq, 3 7,

Afrido Inglez, 795",

Afíonlo Ermigto , Syy*

D. Afíonfo Rey de Leaô íe queyxa ao Papa ,

& porque, 247.
D. Aílonfo Henriques -eílava na Quarefir.a

em S. Joaõ , 1*7. Manda feu irmã© a Fra-

ca , ôc a que •231. Apercebe- fe para a

jornada do campo de Ourique , 232. Del-
true as terras de Alemceja , 233. Vè hum
Ermitão em íonhos , 236. Falla-lhe acor-

dado, 237. VèaChnílo crucificado, &
falia cô elle, 238. Levantac-no por Rey

,

239. Vence a batalha, 241. Affirma com
juramento a viíaõ de Chi 1(10,242. Nega
tributo a Caftella , 248. Efci eve a S. Ber-
nardo , que lhe alcance confirmação do
Reyno, ibid. Elcreve ao Papa Innoccn.
cio , 25"o. Impetra a inveftidura do Rey*
no , 252. Faz o Reyno feudatario à Or-
dem de Ciíler , 25'3. Vay tomar Santarém,
& falia a Icus loldados

, 312. Eícreve a
S. Bernardo , que mande fundar Alcoba-
ça

, 327. He prezo em Badajoz, 623.Ven-
ce a elRey de Sevilha , 631. Sua doença,
tc íaude milagrofa, 848. Funda o Moí*
leyiodeCeyça, &conio,855'.

D. Aííonfa fegundo taz guerra a íuas irmáas
pelas Villas de Montemor, & Alemquer.
873.

D. Afííonío Pereyra Marquez dcValença foy
ao Concilio de Bafilea , 6 1 3»

Agraduadoem Theologia foy S.Bernardo,
éj,

S. Agoílinho Apoftolo de Ing'aterra , 762.
Águia vio S. Leogarde , & o que paflou com

ella , 6^6.
Ayrisberch Moftcyro , 832.
Alaph Rey dos Turcos ,213. Ganha a Ede*

la , 1

1

7.

Alatar lenhor de Lisboa , 233,
AlardaRio.ffS.
F. Alardo Capellaõdas Freyt^s àz Aquiriai

672.
Albaria Cidade Banhada , 1 10,

Albaripa Mofteyro, 545".

Albarach Alcayde de Leyrla pre^o, & con^
vertido à fé, 570.

Albaraque Rey de Sevilha vem contra Por-

tugal
,
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tugal , 628. Fica desbaratado , 650. Alna MoíleyropiS.

.Santo Albano primeyro Mariyr de liiglater-

'j^ ra,8o6.

Albcdonia Villa de Inglaterra, 810.

Albcrico Prior de Mohímo, 10. Lleyto Ab-
badedeCiíler, ^x. Faz novos Eltaiutus,

56. Via muytas vezes a Virgem Maua

Alpenle Moíteyro da Oídem de Ciílcr, 207.
Akacomba Moftey ro fundado , onde , &. por

quem
, 9W.

Altaturaba Mofteyro da Ordem de Cifter,

Aluiholdo , & profecia que lhe difíe Santa

Eduvigia.óSy.

57. Apparteeo depcis de falecido algfuis D, Álvaro de Lara tutor delRey Henrique
vezes 59-

Alberto Arcebifpo de Maguncia íefteja a S»

Bernardo , i85'^

Alboaçaõ Rey de Lamego mata íua filha , ÔC

morre affbgado, 286.
Alberto Cardeal Lt gado

, 762.
Aíberricias Lugar , ibid.

de Caílella caía-o cmPoriugal,coín quem,
èc porque, 891.

Ama de S. Bento o acompanha, 2.

Amancebado obftinado remedea S. Bernar*

do, 90.

Amadeo Conde de Saboya funda hum Moí-
teyro, 535.

Alboacem primcyro Rey de Coimbra , 857» Amadeo íegundo Conde de Mau: iana, & íeu

Albucazan Rty de Badajoz entra na Beyra, calamento.vida, & nioite.

1 1 Q. Amiraldo Príncipe Mouro ,715".

Auíbiciclo íe emenda por húa viíaõ , 45'7«

Anna filha do Duque deSahnges, 911,
AnnaBolena, 805.
Anna nora de Sáia Eduvigia, 687. Enviuva,

ibid.

Anacleto Antipapa,i58. Favorecido de Ro-
gério foge de Roma, 146. Apodera-le do
Capitólio , 191. Morre , & fepuhaó-no

,

202.

Santo Anaftaíio Mofteyro fundado em Ro.
roa, 201.

André Conde de Angleria,907.

André Monge de Bonavalle, 5-54.

André Capellaó do Infante de í rança, 6c fua

convcrlaó, 449.
André Arcediago de Verdum , fua vida , 6c

morte, 444.
Andi é irmaõ de 8. Bernardo , íua converfaó,

408. Sua morte, 409.
André Embayxador delRey de Jerufalem

,

& tio de S. Bernardo, 784.
Ajigoleima Bilpado, 167.

Anhalto Conde, 685'.

Annel áe Santo Edmundo, 820.
Anjos via hua Freyra de S. Bento de Évora

,

709.

Alcobaça fe começou em húa parte , & fe

paflbu a outra como , & porque
, gxy.

Alcácer do Sal corrida pelos Chriítáos ,712,
*f & feq.

Aldeberto Prior , 6c Tua vii tude , & oração ,

120. Eleyto Abbadede S. Joaõ, 124. Al-

cança faude a JoaóCerita, 126. Elcreve
aS. Bernardo, 249.

Aldita mulher Inglexa alcança faude , jy'^*

Alducrt Mclíeyro, 819,
Aleth CondefJamáy de S. Bernardo, ji. Seu

gloriolofim ,5'4.

Aleyjado dos pés íarcu S. Bernardo ,77.
Alcyjado cura S. Bernardo , 157.
Aleida Rtligicía , íua vida , & morte, 918*
Alemáts pouco íofredores de calmas, 191.

Alexandre III. Canoniza a S. Berna; do,364.
Alexandre III.confirma a O; dem de Calatrii-

va
, 590. Manda hum Breve a Santo Tho-

más
, 732. Reprehende com cl ti o o Ar-

cebilpo Eboi acenfe, 750. Canoniza a San-

to Thomas 784.
Alelmo curado de hum golpe , 796.
Alexia Ccndeíla de Argleria , 907.

Alexandre de Colónia lua converliô,43w

Sua morre ,454.
Alfaquis prf gaò gazua contra Pcrtugal,252r Anjos cantarão na mcrte de húa Religioía

,

Alhaníequeíigrifica,5i7

Alhata quefignifica, ibid.

Aligia mulher Ingleza curada , 769.
Aliía Ingleza curada poj SantoThomàs,797Z

Alifa C( bra íaude milagroíamente , 801.

AlifaCondeíla Belioceníc,9o6.

Almerique Rey de Jerulalem íoccorrido por

S. Bernardo , ^06.
Almeyda ganhada acs Mouros, & por quem,

568.
Almeydas geração antiga ,& nobre , 5'8k

708.
Anjos fuftentavaõ a Santa Leogarde indo co-

mungar, 666.

Anjo em figura de pobre toma eímoladeS.
Roberto, 522.

Anjos cantaó na morte de hum homem po-

bre, 344.
Anjos vioelRey D. Aííonfo cora Chrifto ,

Anjos elcreviaõ o que cantavaô osReligio-

ios, Sc o modo como, 83.

An-



T>AS COVSAS iMAlS J^OTAFEIS. jtj
AnftJnio de Pérona funda hum Mofteyro

,

82Z.
Aníur íunda o Mofteyro de Arouca , 893.
Anferr a Cidade , 227.
D. António Telles ae Menezes Birpode La»
mego,S99.

AntóniaN uues Religioia , íua vid^ , 2c mor*
te-, 705.

Antónia Ocfcovar Freyra de Arouca ,

Anionio Santo confunde a Ordem dos Tem»
piai ios com a de S. Joaõ , £i 6«

Anthioquia ganhada, 210.

Aquiria Moíiey ro da Ordem de Cifter , 6^^*
Aquilgran Cidade de Alemanha, 847.
Arcebiipo de Santiago comeie luas vezes ao

Biípo de Lamego , 866.

Arcebiípo deCantuaria he Santo Edmundo,
817.

Aicebiípo de Santiago vera por Juiz Delega-

do a Portugal ,875.
Arcebifpo Eboracenie reprehendidò pelo Pa-

pa, 751.
Arcebilpo de Braga ajuda a fabrica de S. Joaõ

de Tarouca, 119.

Archcy ro do Emperardor caftigado por mur-

murador , & como , 297.
Ardinia filha dclRey de Lamego,285',& feq.

Argênteo ViUa de Inglaterra
, 764..

Aníridio cego cobra a vilta
, 780.

Armas de Portugal como foíaó ordenadas

,

238.
Armas dos Tavoras como íc ganharão , 288.
Arnaldo Bíixieníe herege ,261.
Arnaldo de Mayorca lua converfaõ , vida , 6c

morte, 434. 435^
Arouca, Òc luatundaçaõ.

Artur Principe de Inglaterra, 805.
Arnulfo Patriarcha de Jerulalem ,211,
Aícero Arcebiípo Lundeníe , 368.
Aihach Mouro , 850.
Athumarma que fignifica ,317.
Aves fc criaó em Hybernia nos madeyros ve*

lhos
, 479.

Ave Mana ioube S. Guiihelme iómentc

,

691. 692.
Aves incoiruptiveis fc achaóem Hybernia ,

480.
Avmhaõ feí^eja a entrada do corpo de S. Ber-

nardo , 374. 375.
Avis , & íua fundação , & nome , 61 1.

Augenlc Villa de Inglatei ra
, 796.

Aurifrifios aves de Hybernia
, 479.

Aux Mofteyro onde S. Roberto foy Abba-

dc, ló.

Auzcri Alcayde de Santarém foge para Sevi.

lha, 319.

Axa Anzures Rainha de Laraego
, 558.

"

Azeyte bebia S.Bernardo por agua tem o fen.

tu, 71-

B
B Alães Rey dos Partos prende a Baldui.

no , 2 1 2.

Balduíno Rey dejeruíalem nmrre tem 61hos,
ibjd. Succede-lhe Balduíno Burgtnlc.

Balduíno terceyro Rey de Jerulalem ,217.
Toma a Cidade de Afcalon, 3 10.

Balduíno Prior da Igreja de Oigines,6c íua

morte. 668.
Bandeyra encantada dos Tártaros , 686.
Barola Rio , ôt fua corrente ,118.
Barguimum lugar de França , onde S. Bfrj

nardo fez muytos milagres ,219.
BaríuienaCaftello, & milagres que alli fez

S. Bernardo , ibid.

Barfobralva , &c milagres de S. Bernardo íey*

tos alli , 229.
Barcío Rio , £< fua corrente ,615'.

Bartholomeu irmaõ de S. Bernardo , fua con>

veríaó , vida , & morte , 409,
Batalha do Clavijo , 849.
Batalhado Arganhal, ^èj^
Btyjo de paz Ic coftumava em França , «^94.

Bcnadut icnhor de Algezira vem à batalha do
campo de Ourique , 233.

Bellavale Mofteyro, 548.
Benediélo Cardeal elcreve ao Papa em favor

da Ordem de Cifter
, 34,

Benediéla Religioia , 743.
Benediélo Abbade eicreveo os milagres de

Santo Thoroàs , 763.
S. Bento cujo filho, íua vida , 5c morte , 2«

&3.
(jS. Bento de Évora , & íua fundação , 701

.

Ber itho Cidade ganhada aos infiéis ,211.

Bermudo curado por Santo Thomàs , 796.
Bei mudo valerolo nrancebo , Sfo.
D. Bercngueyra cafadacom elReydeLeaô,
& quittdclle,873. Veflecom U. Tcrela,

& aílentaô pazes ,875'.

Bernacas , lua admirável produção , 479.
Bernardo Monge de Claraval,íua converiaô,

442. Sua glorioia morte , 443. Sc 444.
Bernardo Monge he íocconido de Chrillo

em húa tentação ,467,478.
Bernardo Bilpo de Mauriana , 5'35',

Bernaido Abbade de Cifter, fie lua morte,

544-
Fr. Bernardo Confeílor do Mofteyro deA»

qunia, 6G6.

Fr, Bctnaído penitenciário do Papa, 66fi.

Ber-
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Bernardo Bifpo de Nivernia , yfo.
Bernardo Prior de S. Joaô de Tarouca , 1 27.

S. Bernardo filho delRey de Carlete , luacõ-

vcríaó , vida , & martyrio com o de luas ir-

n^ãas, 4^7* & ieq.

S. Bernardo Abbade de Claraval , entra na

Ordem de Ciller , 44. Porque íe chama
pay dcfta Ordem , 46. Vío a Chrifto co-

Díonaceoem Belém
, 5-5. Eftudou Theo-

logiaj^ó. Conheceo a inconílancia de deus

companheyros léus, 58. Sua vida fendo

Noviço, 65. Ordena-le de Milla , 69. Li-

vra dous Religiolos do Purgatório , 84.

He levado ajuízo, 91. Paíla por hum la-

go ícm o ver , 95. Remendava ícus ça pa-

tos
, 99. Viíitava os Monges cm eípiruo

,

206. Vem ao Concilio de Pila, 147. Vay
por Legado a Millaô , 1 49. Foge pelo naó

fazerem Arcebiípo , 154. Vay por Lega-

do a Gaícunha, lóy. Teve g! aça pariicu-

-*' lar para fazer milagres , 190. Vay a Roma
chamado do Papa, 19a. Reduz muytos
Icifmaticos à obediência da Igreja , 195'.

.n Vay por Legado a Rogério Rey de Cici.

lia , 196.0 que paflou có elle , 200. Con-
vence a Pedro de Pua ,201, Sua partida de

Roma , loy. Elcreve a elRey D. AíFonío

.|íi: de Portugal , 252. Convence a Pedro A-
bailardo, 261. Vay ao Império de Aiema»
nha pregar a Cruzada , 266. Milagres que

faz no caminho, 267. Paz que fez entre o
Empcrador , 6c Guelfon, 270. Mibgres
feus em Colónia , 27 1. Converte huns Ca-
valleyros com cerveja benta, 278. Dã a

'- Cruzjda a clRey de França, 294, Tem
revelarão da tomada de Santarcm

, 520.
. T Manda fundar Alcobaça , ^24. Confunde

a herefia de Gilbert , 340. Pj èga em Pariz,

343. Sua morte
, 3f 8. He Canonizado ,

364. Sua trasladação, ^ój.
Berkefia ViUadc Inglatena, 769.
Bettholdo Patriarca de Aquileya , 672.
Bcrtholdo Duque de Cannthia , ibid.

Biengois montanha , 908.
Bifpo Tfecenfe vay ver o Mofteyro de Cií-

ter,9.

-Bifpo deVifeo confirma o Abbade de S.Chri»
Itovaõ, 126.

Bifpos que confagraõ a Igreja deS.Joaõ de
Tarouca , 1 34.

Biípo de C.araora Juiz Apoftolico , 6c íobrc

,:^ que, 873.
BitumeMolkyrods Ordem deCifter, 5^4,
Bifpo de Salamanca ajuda a fundação da Or-
dem do Pereyro

, 567.
Brcraundo Abbade de S. Joaõ , & fua morte,

IJ\CpEX
Boemundo Principe de Anthiochia ,210;
Bofetada deu hum Conigo a S. Bernardo

,'

como , & porque , 96.
Boy refuícitado , como , 6c porque ,917.
Boys íem guia traziaó pedia paia o Moftey.

ro de A Icobaça ,33o.
Boleslao , Ôcfua morte , 679.
Bollena lugar onde aconiecco hum grande

milagre, 914.
Bomronieo Cardeal extinguio aOrdem dos

humiliados , 5*

Bcnavalle Molleyro por quem fundado,5'34,

Bonifácio VIU. confirma a Oídem dos Ce-
leftinos, f.

Bonifácio Marquez de Monfcn ac ,9 1 6.

Bonibci) Bifpo de Laulcna.

Bopare Vilta de França , 270.
Bornes lugar de Inglareria

, 772,
BordeosBilpado , 166.

Bolquc de Poblet que o dotoii,5c porq
, 441.

Bauro Matteyro , & lua fundação
, 58 1.

Bi aççO de Simcon , 846.
B.siy Caítello,22i.

Breno primeyio Abbade Cluniaccníc ,4.
Briariode iniilva curado por quem, 781.
B iolania Daruda Freyra , fua vida , & mor^

te , 709.
Brieto lugar de Inglaterra, 797.
Buguslaocomo vio a Santa Edu vigia, 68 !•

Bulias da Canonização de Santo Thomàs,
784.

Bulia da confirmação do Reyno de Portu*
gal,2f2.

Bufayo iMofteyro em Bretanha , 5'i4.

Buíeyro Mofteyro da Ordem de Cifter, 546.

CAbeça do Abbade Joaô faz muytos mi-
Isgres, 890.

Cabris Foitaleza , & ieu íitio , 284.
CaIattavadeyxadadosTemp]arios,598.Sua

Religião , & Medres , ibid.

Calixto II. confirma a Ordem da caridade,

49. Quemfoy efte Papa, 533. Canoniza
a S. Silvano ,831.

Çamiia de nofia Senhora , 846.
Camberona Abbadia ,& lua fundação , 822.
Canomzaçaode S.Bernardo

, 364.
Canonização de Santo Thomàs

, 784.
Capella de S. Bento funda o Bilpo de Evora

,

onde , &: porque, 702.

Capuulogéial primeyro da Ordem ,49.
Canrarcâ de Salamaõ a quem os explrcou S.

Bernardo , 694.
Can
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Cantares explica S. Bernardo , £( de que mo-
do ,

Cantor mòr de Alcobaça Chantre da Capella

delRey
, 53^.

Cardeal de S. Prudenciana ferido, 226.

Cardeal de Alpedrinha , 61 3.

Carlos Cardeal de Lorena faz a trasladação

deS. Bernardo, 568.
Ca' los conjura contra Uvaldemaro , 644-
Carlos Magno palia a Jerulalem , 844. Vem

a Conltantinopla donde traz muyias Relí-

quias, ibid.

Cai ta de S. Roberto ao Duque de Borgoi
nha , 13.

Carta do Duque de Borgonha a S. Roberto',

14.

Carta de S.Roberto aosMonges de Cifter,25'J

Carta de caridade
, 48.

Carta que le n^ò molhou na chuva ,81.
Carta de S- Bjrnardo para Joaó Cerita ,115.
Carta de Boemundo para JoaóCerita, êc íua

repolla, 117.

Carta de Egas Moniz para F. Aldeberto, 1
1
5.

Cart) da Rainha D. Tereia parafeu Hlho D.
AíFonfo, igi.

Carta delRey de Jerufalera para S.Bernari

do , 216.

Carta da Duqueza de Lorena aS. Bernardo,

& a reporta doSanio ,276.
Carta de D. Mendo Abbade de S.Pedro das

Águias para JoaóCerita, £c lua repoíla

,

2,90. & íeqq.

Carta de S. Bernardo paraelRey D- Affonlo

Henriques , 524.
Carta em que S. Bernardo conta íua doença,

Carta da Duqueza de Lorena a S. Bernardo

,

Carta do Papa Eugénio para SantaHildegon-

de,5i2.
Carta de S. Bernardo à Condefla Ermangar-

de, (ua reporta, 515". 5*6
Carta do Papa Adriano ao Emperador Fre-

derico , 529.
Canado Abbade JoaóCerita, 61 9J

Carta para Santo Thomàs , 744.
Carta de Santo Thomàs para elRey , 746.

Cana do Cardeal Henrique para o Abbade
- dosTamaraes, Sc luarcpofta, 885.

Carta delRey D. Sebartiaô para oBilpodc
Coimbra , & faa reporta , 885.

Carta de Fr. Gaufredo ,916.
Carta de Faftvedo , 824. & 8go.

Carta de Fr. Richardo , 829. 6c íeqq.

Carta de venda de hum Meuro , 859.

Cartuxos notàraó a S. Bernardo, £c dc.q ,
95".

Carvalhos de Cifter dizia S. Bernardo « que '

foraó Icus Mertres , óf. í

Calamento de Santa Aldtgonde , 697.
Caíiano Rey de Antiochia , 21 o,

Cartello de Almeyda ,6c feu íitio, 568.
Cartigos de Deosem Portugal como, & por- "

que, 869.
Catharina íVcyra convertida do Judaifmo

,

Catharina afilhada de Santa Eduvigia , óSy.
Catharina Pirez Freyra , fua vida ,& morte,

707.
Calhai ina Rainha de Inglaterra , 805'.

Cavado rio por onde corre
, 585".

Cayalleyro namorado de Santa Leogarde \

655.
Cavallo fugido obedece a S. Bernardo , 1 ojé
Cegueyra de Santa Leogarde , 667.
Cegos ficarão em Évora os q quervaõ afron^

tar as Religioías
, 704.

Cego alcança vifta por oraçaõ dos Monges de
S. JCMÔ, 127.

Cey ça Mofteyro íua fundação, & antiguida*

de , 848 ÒÍ íeqq.

Cellas Morteyro ,& fua fundação . 879.
Celleyros de Claraval acreícentados por ora-

çoens de S. Bernardo ,78,
Cclertino legundo , & fuaeleyçaõ, iGd. Sua

morte, 274.
CeleftinoV. tunda húa Ordem, 6.

Cilicio trazia S. Bernardo, 72.
Cilicio trazia Santa Eduvigia , 680.
Cilícios fc achàraô a Santo Thomàs d«pois de

morto, 761.
Ceregeyra florida que íjgnifícou , 685.
CerdenhaUha, 2c íuadeícripçaõ, fiS.
Cernancelhe, & fua povoação, & nome,284.
Ceíareade Capadócia ganhada ,210,
Chaga no pè tinha húa Freyra de S. Bento

,

707.
Cheyro íahio da fepultura de Leonor Corrêa,

708.
Cheyro (ahio da íepultura de Maria Bernar*

des, 710.
Chrifto como appareceo a Santa Leogarde \

668.

Chrifto crucificado fe abraça com S. Bernar^

do, 93.
Chrifto apparece a Santa Leogarde , 6^2

.

Chriflã©» como viviaó entre os Mouros,85'7.'

ChapeodeS Bernardo, 281.
Chuva dividida por S. Bernardo ,81.
Chuvaaparta Santo Edmundo, 817.
Cide Achin Mouro, & <jue Ihefucccdeo,

62:^.

CinesburaVilla de Inglaterra, 769.
Cirtercio monre ,16.

liii Cifter



Tirou a S. Bernardo em íeus braços do
meyodagenie, goy. TomouaCruZjgQi.
Perde muyu gcncc por traição dos Grc*;
gos, 309.

Conrado o Çreípo Cardeal de Luíacia,Sc íua

morte , 674.
Conrado, & íeu bom coítume , S31

.

Conílancia Cidade onde S. Bernardo fez mi-
lagres, 189. >

Conltaotino que S. Bernardo livrou da íor-^

ça , & ô fez Converlo ,477.
Conítança Marqueza de Mor.ferrar,9o6.

Cifter.no Ducado de BorgoÉha\ ibid.

Claravareis Mofteyro da Ordem de Cifter,

737- •

'

^^^v^-

Claraval , & fiia iundaçaõ , '6é.

Clar;ival terceyra filha deCilt€r,48.

Claraval le muda a outro filio , 37.
Clarencia filhado Conde deGenava , 906,
Clarendona lugar de Inglaterra , 728.
Clérigo nigromante Ic converte aDeos, &

tema o habito, 455.
Coa Rio , 5:67.

Cobra que fazia dormir hum Converfo, 595*.

Cofim Caftcilo pnde S* JktJiardjO lez miia- Contraíenha dos que co^iquillàraò Jerufa*^

^
grés , 23^9.fijaá2 ab ytifiiottitn :«ty-:í'í*^ve:

Coelhos géraçaõ antiga em Portugal
, 581.

lem ,209.
Contrição de hum Monge apoftata

, 45-8.

Converío morre oblíinado, 84 1

.

Çonverlo,que naó deí<:obna hum peccado»>,>

Converfaõ de hum mancebo ncbre, f19.
Copo de jaipe da Rainha D. Tcrela faz uaila-

grea, 8.8.g.

ÇoUeyta de Santa Eduvigia , 689.
Góllegio deS. Bernardo de Coimbra ,601.
Qommemoraçaó íe rezava a elRey D-Aílon*

fo,233.
Çcroendátarios , & feu defcuydo , 1 24,
Comunhão prohibida a hum Religiolo , 87,
Gpnego Regrante como veyo à Ordem de Coi bana Capitão infiel vencido, 2»i o.

Ciítcr,5'5r2. Corben lugar de Inglaterra, 767.
Conegostle Dune feytos Monges , 489. Corrêa de S. Bernardo iara hum hydropico

,

Conde díC Traftamara vifita D, Terela, 1 28. 181.
Prezo,& vencido per D. Aífonro,& como Corrêa deu S. Bernardo a S, Roberto em fi«

;^ foy lolto, 13^0. nal deamor,j^24.

Conde de S.Gil deíavindo do Principe de Coroa dada a hum Monge por vencer huma
Antiochi^, 327

Conde de Viana vencidio , 2tJ-9*

Conde de ][Jvendonia , 728.
CondedeLiçertria , 754,
Concilio de Tampas , 1 g8.
Concilio de Rempj 140. -

Concilio úe Plafcnça , 145'.

Concilio de Claramonte
, gi6»

Concilio deRems , ggf. JoUq^;.) ib s^r
Çoncilios que fez Eugénio cro JFrança, & pai-

ra que, çii.

Concilio en? Pifa^ 1 46, ; úiwàú orpríD
Concilio de Turon , -ji^,

ConfelTa-le ejJRey de França a S. Bernardo^

Çpngreg^çaõ dç monte Olivete ondé^^rCè-

quaridocomeçoUjf.
Congr^gaiçsõ de Valle umbrofa , ibidí

Conjuração feyta contra Santo ThoiQà$«Co«
mo, & por quem, 75"^^ -.yyw^v^y-. ,V: íi'

;

Conjurados contra Santo Thomài que ôoi
tiveraô

, 745.
Conquiífa de jeruíalem , 108.
Conrado Duque de Suevia faz guerra a Lo-
j
íhario, 17$. S,3firnardo os /az amigos^
i8o.&íeqq, '

. í »

Conrado eltytpEmperador, gõt. PaíTaaJei

tentação, 452.
Coroaçaôde í* redcrico em Roma, 529. )

Çormaco ReydeHybernia, 482.
Curiofidade demafiada em cantar as Horas
1 Canónicas, 5'94.

'3

Coroação de Henrique terccyro Rey de In*

glaifirav^fo. - i :; >v; -...:

Coftumes do Papa Adriano IV. j-gi, '

Çoftumes de Hybernia, 480. j -.: J ã;

Cotta trazia S. fcdmundo por cilicio , 81-5^.

Coutinhos enterrados no MoíteyròdeSaize-

das , f64.
Cremona Cidade de Itália , 1 60.

Cravo da Cruz de Chrifto, 846.

Crucifixo, que abayxou a c&bc^a a Gualber*'

to, onde, & porque, 5.

CrucifixoabraçaaS.Eduvigia, 676. .

Cruz onde íe-fizeraô alguns milagres, 793.
Cruzada prega Santo Edmundo , 81 6.

Cruz^dc Chrifto dada a Carlos Magnoy84s^i;

Cruz fisytade cftrellasíe vio na morte de San-

to EÍevaõ, io.

Cruz que pcTdco elRey D. AfFonlo Henri-

ques em bua batalha , Ôc como fe perdeo ^

120.

Cruz d<5 miradouro onde, Scporquccem tab

nomci 127.
ruíalem, 366. Affeyç^oji'leaQuelfoD,27i, Çuleiç^^wtpegado, & íuamoro;, %ií.,

)^::s>

"

Daniel
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D
DAniel Biípo de Nápoles, 846.

Daniel Rey de Eicocia devoto de S.

Malach:as,493.

Deaó de Bolonha
, 7f3.

Deaódc Santiago Juiz Apoílolico em Portu-

gal, 875.
Dedicação dcS. Joaõde Tarouca, 134.

Dedicação de S. Chriftovaõde Lifcés, 136.

Dedicação de Salzeda, çóg.

Degolados em Montemoi , SfX.

Demónio apparcce a S. Bernardo , ccmo , &
para que

, 98. Apparecelhe outra vez , Sc

como, 99.
Demónio eicrevia as faltas dos Religioíos

,

ibid.

Demónio enfina a S. Bernardo hunsverfos,

100. Naó podia ver a S. BernardOjÔC por-

• quCjibií,

Demónios lançados fora em Milaõ , 151. &

Demónio lançado fora de húa mulher , if8.

Demónio arorn étaoBiípode Piótavia, 167.

Demónio apparece cm figura de bugio , CJC

porque, 473,
Demónio conhecido de S. Roberto, & como,

Demónio em trajos de Lavrador , ibid.

Demónios tratac com a geme em Suecia,5'76.

Demónio que levava hum Monge fora do

Coro, 593,
Demonioa icvavaó hú Noviço fora do Moí«

teyio.594.&5'9y.
Demónio que íezu hum Monge mufico, oc

melindrolo , 593.
DerRonio apparece íobre o dinheyro de hum

mercador, ^Ç)6.

Demónio reprcnde a hum Monge, Sc porque

5*79-

Demónio grita por fer vencido de Joaó Ceri-

ta, 614.

Demónios daó em S. Eduvigia , 687.

Demónios em figura de corvos ,811.

Demónio vencido por Santo Edmundo,8 1 6.

«Demónio apparece a S. Hugo , 841

.

Dente de S. Cclareo alcançou S. Bernardo

por (ua oraçaó , ioy.

Dente de S. Pedro ha em Arouca, 900.

Defcalça andava Eduvigia, 680.

Defiderio como celebrou a tefta de nofla Se-

nhora , lua morte, & merecimentos , 477.
,Defiderio'Converlo como paflava o 110

,

Delpedt-íe S Bernardo, & léus irmãos do
Conde leu pay ,62.

Dtvoçaóde S. Bernardo com nofla Senhora,

Dctunto apparece a humSacriftaô, & para
que

,
456.

Detuntos íe naõcnterravaõ em Moíteyrosda
Ordem de Giíi^er

, 36.

D. Dinis Rey de Portugal reftitue ao Moí»
tcy ro de Bouro , léus bens , 5-84. Fundou
o Moítcyro de Odivelas , 707.

F. Diogo Velalques inítituidor da Ordem de
Caiatrava,f87.

Dilpenlaçoens dos Antipapas confirma Inno«
cencio, 204.

Diio aviiado de hum Noviço a íeu pay, 470.
Diíiimos repartiaó os de Cillcr em três par-

tes ,38.
Doação deiRey D. Aííbnío a S. Joaô de Ta»

rcuca, 122,

Doaçaó da Rainha D. Tereía ao Mofteyro
deS. Chíittovaõ, 140.

Doação delRey D. Aftonío Primeyro a S.'

Joaó, 133.
Doaçaó do Mofteyro de Alcobaça , 327.
Doaçaó do Conde D. Henrique a elRcy de
Lamego, 55-9.

Doaçaó dei Rey de Leaõ aos Freyres do Fe»
reyTo ,568.

Doaçocns de Salzcdas fey tas a Joaó Gerira

,

Ó17.
Doaçaó delRcy Ramiro feyta ao Abbade

Joaó , 85-0,

Doaçaó delRey D. Sacho Primeyro do Mof-
tey10 de Ceyça , 855.

Doença de S, Bernarao, 3f i. & íeqq.

Doença de S. Roberto , Ôc as palavras que
nella dizia , 27. & feqq.

Doença de S. Alberico
, 38.

Doença de Santo Ellevaò
, 49.

Domunda et lada de Sania Éuduvigia, 68 r*

Donamarc Villa , & o que alU fcr S. Bernar-

do, 213.
Dorobernia porto de mar, 75'2.

Dougem Villa de Alemanha, & milagres de
S.Bernardo , 189.

Duarte Grini ferido cm hum braço, como,&
onde

, 760-

D. Dulce rilha da lanta Rainha D. Tereía ,

868.

Duqueza de Brabante , 5c lua morte, 66^
"Duqutza de Lorena eícreve a S. B^-rnardo ,'

35-4 Si::i morte, 35"7. Convertida por S,

Bernardo, 274. -

Duque de Galcunha di o veílido para S Bcr-

i.ardo faza* Cruzes , 294.
iiii ij Duque



^1» i:j\(pEX .-\^

Duque de Polónia pede paz a Lothario, 188-» Endemoninhada curada por S. Bernardo,

Durando cobra faude
, 797. ^

>5<^»

Puvidas do juramento delRey, 246. Endemoninhada, que ladrava como caó, 1 60.

Duvida que hum Religiotoieve UoSantiíTi. Engelrauno vifiia alepuhuíadeSantoTho-

; roo Saci amento, 8 8. más, 799. V
—

Ephide lugar onde S. Bento fez o primeyro

E
milagre , 2.

Erdades dema fiadas aborrece a Deos , Sc por-
que

, 595.
Erfordia Bilpado de Inglaterra, 726,
Eremberga curada por Santo Thomas , 78 r,

Erico Rey de Dacia , & íua morte , 616.
Érico Rey de Dacia Monge de Gilter , Ó3&.
Erkja lugar de Inglaterra ,785.
Ernnsngaide Condtfla de Biccanha , & fua

convcr130,514.

nrj Cha Martim Rey de Lamego , 5'58.

Ji Edano BifpodeConereth,489.

'iLdeía Cidade ganhada por Gotredo , 209.

Tornada a ganhar pelos Turcos, 217,

'Edifícios lumptuolos aborrecem a Deos,5'94,

Edmundo tomou o habito de Ciíter , 5'49.

Viíaó que vio, & como acabou , ibíd.

'Edmundo cego de hum olho cobra laude, Etmgademãy de S.Roberto, 6.

77S'
Edmundo Rey de Inglaterra , 806.

Santo Edmundo feu nacimento, vida,& mor-

re, 810. ôc feqq.

Eduardo Rey de Inglaterra Santo , 716.

Eduardo pay de SaRio Edmundo, 810.

Egas Moniz ajuda a fabrica de S. Joaó , 119.

Devoto dos Monges de SJoaó , 127, Vity

Ermitaó de S. Juliaó do Pereyro , ^6y.
Ermigio Egas avó de Egas Momi, SS7*
Ermuaó conta a elRey D. Aftonfo a hifto»

ria de Montemor
, 449.

Eimiiáes impeiraó do Papa ferlhé dado San-

to Roberto por Abbade, 8.
^

Ervacenlc Moíteyro por quem foy fundado,

8^1.

'vb «.CaftcUa cumprir fua palavra, 247. Quá- Eiveode Baugenci quem foy, 5'79.

do morreo , 256. Vay a Caltella, 599. Elgueyra Viila do Moíteyro de Lorvão^'

^ Fundou Bretiande , 561. Sua ida a Cal- 871.

1^^,5-97. Liivra-fe de dous Uflos,Sicomo, Elelia lugar de Inglaterra , 777.
598.Viíitao AbbadeJoaôCenta,6i7. Eípinela Santa, lua vida, & morte, 896.

Egas Pei ez Noviço em S. Joaó de Tarouca , Elpoío de Santa Aldegonde , & iua conver*

la6,700.

Santo Eltevaó Suprior de Moliímo, 10.Vay
fallar ao Duque de Borgonha, ig. Feyto
Suprior de Cifter, 39. Sua géraçaó, &
pátria, ibid.Eley to ÀDbadede Ciítcr, ibid.

Faz com S. R oberto ,
que dcyxe Molií-

mo
, 42.

EftevaódeVitrc tomou o habito em Clara-

val , 104.

Eftevaó Conde de Bles hc Rey de Inglaterra,

461.
Eftevaó curado por Santo Thomàs , 770.

.

Eftevaó Converfo de Claraval, íua humilda-

de,& lanto fim ,475".

Eftola de S. Bernardo cura enfermos , 541.
Eftrella Mofteyro , & lua íundaçaó , 599.
Eftrella apparece no ar a elRey Ú. Aftbnio ,

onde,Cc como, 316.

Eftria lugar de Inglaterra
, 736.

Eftromentos do Bilpo de Coimbra acercado

Mofttyro de Lorvaó , 864.

Elquilio Arccbilpo Lundenle, fua vida, Sc

morte ,656. & leqq.

Elhcmberga mulher tolhida cobra faude ,

como, ík onde, 776,
Eva

126.

Egidio Arcediago de Uraiislavia , 680.

Eyloino livre do mar por Santo Thomàs,
798-

, ,

Eylardo fa5 por Santo Thomas , 776.
rEleberto Bifpo de Bamberga ,673.
EUmoíino Abbadia, 728.

Elfuardo curado de doudice , 6c por quem ,

780.
Elhcdrita alcança faude, 779.
Eleytores do Império quaes laõ, 298,
Elida aleyiada cobra faude, 775".

Elvida cega cobra avilta, 781.
Emma mulher doente cobialãude, como,&

onde, 768.
Emma mulher Ingleza alcança íaude , 780.
Embayxadores delRey de Inglaterra, 738.
Embayxador Grego duvida dos milagres de

S. Bernardo , 502.
Emclina mulher enferma curada

, 77^.
Emirferio entiega a Cidade de Antiochia a

Boemundo,2ii.
Empeiador le chamou clRey D. Aí^onfo o

Sexto de Caftella, 128.

Empcradores oqde* U como íe coroaõ, 298.



1)AS COVSJS éMJlS COTÁVEIS. 919
ILva Religiofa levc húa revelação ,'como , &

de que, 918. EícrevelheoPapa,&man-
dalhe o OíScio do Saniiirimo Sacramento,

914.
EugeriaFreyra,<)87.

Eugénio I II. iua cleyçaõ , 291. Sahe de Ro«
ma fugindo ,& vem-lc a França, 507.
Vifiia o Molteyro de Claraval

, ^gj. Prc-

íide no Capiculo Geral de Cilter, íbid.

Torna-fcaRoma, & confirma os Tem-
plários, 337. Manda cantar a Salve Rcgi-

c na, Sí.Suagèraçaó, 508. Aprova as obras

t de Sanra Hildegarde, jia. Manda pregar

a fé a Noroega, &: morre íantamente, 514,
E^ngenio IV. concede a Cruz vermelha aos

Cavalleyros de Calatrava , 569.
Évora ganhada aos Mouros , como , 6c por

quem, 608.

Exaltação da Coroa de Chrifto , & íua fefta,

' 843.
Ezron Moíleyro em Dacia , 637.

FAftredo Abbade , leu nacimento, vida, &
morte, 820. Sc icqq.

Fátima Moura,lua ccnv erl'ac,8c moite, 7 1
3.

Faxa do Menino Jelu , 846.
Feyçoens de S. Bernardo , 5*7,

Feyticeyra abominada de S. bernardo , 55.
Feyiiceyrasem Suécia y^j6.
Feudatario he Portugal a Ordem de Ciílcr

,

Felicidade da gente de Hybernia , 480.

Feita do SantiíHmo Sacramento, como, Sc

por quem iníiituida > 9 1 3*

Fernando Rey de Leaõ cala cora D. Tcrefa,

. 868. Depois com D. Berengueyra ,873.
Soccorre a D. Terefa, ibid.

D. Fernando filho de D. Terefa foccorre à

máy , & naó fuccede no Reyno , 874.
Figueyredo de Sca povoado , ÔC por quem ,

Filandia Província , f77.
Fernaõ Rodrigues Mótcyro Meftredc Avis^

610.

Filhos de Santa Eduvigia, 674.
•íFilhosdoCondeTecelmo , 51^

Filho contraftyto de húa pobre , & para qnc,

«í 78.
Fionia Mofteyro cm Dacia , 638.

Firmeza Abbadia da Ordem deCifícr, 47,^

Flavia Virgem , & Martyr , 4.

Flores nacem dl Coroa de Chrifto, 846.

Flontuide Caftcllo de Inglaterra , 7f6.

Florêncio Conde de Hollanda, 918.
Fogo le apaga côas Relíquias de SantoTho;

mas , 794.
Fugida de S. Aldegonde , 698,
Fonte de agua convertida em vinho , 164.
Fontes eít ranhas de Hybernia, 480.
Fontes Moíleyro daOrdem de Cilter, 521.
Fontaines Mofteyro da Ordê de Cifter, 800.

Foral dado pelos Monges de Mafteyradaõ

,

<k aquém , 572.
Frades Converlos da Ordem de Cifter para

que le tomaõ, 37. 5

F. Francilco de Santa Clara Abbade de ÁI«

cobaça,3i3.
Frederico Duque de Franconia, 178.
Frederico Barbarroxa revel à Igreja , 528.
Sua rebelião cótra oPapa Adriano IV.530.

Frederico primeyro, 847.
Frey ras de S. Bernardo quando começarão

,

402.
Freyras de Santa Ignes fiavaõ Pallios, 492,
Freyras de Cifter podiaó trazer qualquer h%^

bito,5'3i.

Freyras de Aquiria oiorrem quafi todas ,Sc

porque , 670»
Freyras de S. Bento de Évora livres por mi-

lagre, 703.
D. Fuás Roupinho ,621.
Fulcon Rey^de Jerufalem cícreve a S.Ber-

nardo , òc lobre que , 2c8.

Fulcon eleyto Rey de Jerulalem manda pe-

dir loccorro ao Papa, 212. Sua morte,2
1
7.

Fundação de S. Joaó de Tarouca , 1 19.

Fundação de S. Pedro das Águias • 283.

Funiaco Mofteyro da Ordem de CifterjójS.'

GAdo doente de pefte cura S. Bernardo ,

266.

Galcrano Abbade de Urficaropo , 5'8o.

Gautredo , £c fua converiaõ , 444.
Ganíava Villa , 677.
D. Garcia filho delRey de Leaõ , 8jro.'

Garcia Yanhcsqucm foy, Sfi.

Garuna Villa ganhada, & porquera , 72 iJ

Garcia Paez íenhor do Couto deLiomi l,f6i,

Gaudric Iara de huas febres , j6» Reprendia

aS. Bernardo, & porque , 74. Apparece

a S. Bernardo , 344. Quem foy , Sc como
fe convertco , 602. Sua morto, & lantida*

de,4if.
Gaufiedo Monge de Villaria, 916.
Gaufndo curado por Santo Thomàs t 797^
Gaviíinier lugar de França, 820.

liii iij Geditha



Geditha curada por Santo Thomàs
, yy^.

Gelaíio Arcebilpo de Ardinacha, 488.
Gelafio Abbâde de S. Pedro das Águias,286.
Geldoino curado por Sanio Thomas, 774.
Genovczes queriaõ por íeu Arcebiíj^o a S,

Bernardo , loy.
Geneva Condado , c)o6.

S. Gevardo Mirtyr , iua converfaõ, vida , &
- mariyrio , 827,
Gerardo Abbade de Ezrcn enganado com
^' bíia carra fingida, 642.
Gerardo Monge de Claraval , fua vida, Sc
" morte, ^y-^.

S. Gerardo cujo filho, Sc como foy enfinado,

575*. Suaconveríaó, 185. Sua morre de-

pois de Religiofo
, 587. Reprcndia a S.

' Bernardo, & porque, 74 x\pparece a S.

Bernardo
, 344. Vay a RoQía , 6c a que ,

« 2fl.
Gerardo Abbade de Moris,como vio a S Ber*

nardo , 107.
Gerardo Biípo de Angoleima, 161. Privado

de lua dignidade , 166. Morre ícilmatico,

171.
Gerardo toma o habito de Gifter, fua vida.Sc

morte ,ff^'
- -<

Gé açaôdos Almeydas, y8i,

Géraçaó dos Çcdhos , ibid.

"Géraçâô dos Amados , ibid.

Germano Santo onde eíta Tepultado, 227.
Germana curada por Santa Eduvigia , óSf.
-GervafíodeCorohulha períegue os aangos

de Santo Thomà?, 7^4,
Getrude Abbadeíla deTcbnicia , 674.

^ Gjetrudc filha de Lothaiio c.om quem cafou

,

& porque, 179.
Gilbcit^ Monge de Claraval, 80.
Gi bert herege condenado

, 5'40.

Giberto Berlet pay de Santo Thqmàs, (ua •

t vida , dccalatTiento, ^íj*. oL'>l/ * "^^

Gilberto alcança íaude ,ôícomo^" 785, '

Gippc Viila delnglatena, 781.
Gi' aldo Giraldez íem pavor qaem foy,& que t

fez , 606.
Gloftria lugar de Inglaterra , 769.
Guadiana Rio tinto em íanguc de Mouros

,

241.
Gualberto fundador da Ordem de Valle um*

broía,5'.
' Gualterio Bifpo de Cabelion approva a Or-

dem de Ciítcr , 1 6. Dà as infignias de Ab-
bade a S . Roberto ,21. Ablolve a S. Ro

»

bertodovcto,22.
Gr berro Conde de aípramonte ,917.
Gcdâ Abbadeíla de Lorvaõ , 86ç.
Godoleva entra em caía de huma Judia, & ó

EX
que lhe íuccedeo , yyj.

Gotredo Abbade de Moíifmo , 20.

Gofíedo Bilpo de Xatres vay com S. B:r.

nardo a Milaõ, 148. Ftyco Legado cm
França ,171.

Gof;cdo Conde Palatino ajuda a Conrado

cortra Lothario , 179. & íeqq.

Gufredo de Bulhon vay à Conquifta daTer*

ia Santa , 109.
Gofiedode S. Ademaro Tem piai io , xi2.

Gofrcdo Biípo de Anga ,3^1.

Gohedo tio de S. Bernardo, lua converíaõ,

418, Como foj tkyto Biljo de Langrcs,

éc acabou faniamente, 419.
Gofredodc Pcrona <ua vida , lU morte, 427»
Gofreda ít^nhoj de Bruklas , 6of

.

D. Gofndo cujo filho ,cc tua mo: te, ibid.

D. Gomez primevro Mtftrc da Oídcm do
Pcreyro, 567.

Gorçilo de Soufa Capitão na batalha de Ou-
ii.jue,2^Q. ,

Gonçalo V itgas Mcftre dos Frcyres de Evo*
ra , 6 1 o

.

Gonçiilo Hermiguez traga Mouro, 711.

Gonçalo Mendes Mordomo delRcy D.San-
cho , Sjf

.

Gondeícalo Abbade, 737,
GoftonaVilla delnglaieria, 818,

Graim aldeã de Inglaterra
, 7-^6.

Gravilirgis Cidade
, 725.

Graviningues lugar, 737.
Grandefrlva Moltevro ,69o.

Gioninga Cidade , 829,
Gueifon rebelado contra o Empeiador, 267.

Paz feyta entrambos , 269.
Guelfos ,& Gibelinos , 268.

Guilhelme Conde de Alvernia
, 4.

Guilhelme Duque de Gaícunha quem era
,

i6f> Cunvertc-:c por admoeítaçaó de S.

Bernardo , 169. 1 .U i:

Guilhelmo Rey de CicHia' privado do Rey*
no por lentença doPapa , 227 Sua con-
firmação no Reyno , çlS.

Guilhelme fenhor de Mompilher, lua^vida
,

& morte, 690, *:.:;'? -or'? -»f)Vi^

Giilhclme Abbade de Tierri , fua vida, 6c

morte , 693. & íeqq.

Guilhelme-Çardeal contrario
, 74c.

Guilhelmeleva húas Relíquias a SantoTho-
" màs , 75f

.

Guilhelme Ceraer conjura cõtra Santo Tho-
mas , ibid.

Guilhelme Abbade de Viíla^-ia, 917.
Guilhelmo Rey de .Alemanha, 919.
Guilhelmo ptirííl VI ico cafaíio ,'770.

Guilhelmode Uycríona , 7)'i.

Gui.



T)AS COVSAS éMAU^^OTAFElS, jji
1 ho de S. Ber nardo .•

1 5^.
H-nnque Duque de Baviera uíurpa o Impé-

rio , 191. év íeq.

Henrique Duque de Saxonia ie levanta com
o Império, 268.

rieniique herege
, f^9.

H-nrique Infame de t*'rança , fua converfaô,

44.7. Eieyio BiípodeBovcs, ôcTua mor-

Henrique Alemão fua vida , oC roorte , 451.
Henrique Monge deliciolo,& feufim ,593.
Henrique Duque de Polónia, ó^g. Sua aior«^

te, 685.
Henrique piedofo vencido pelos Tártaros,'

como, & dwáe.
, 586. 587.

Henrique Daque de Gaicunha Rty de In*

glateria,7i7.

Henrique II, Rey de Inglaterra amigo de

Santo Thomàs, 720. Faz kys injuílas,

731. PerícgueaSantoThomas, ibid. Diz

palavras coin que íe cauía a morie de San-

to Thcmas, j^6. Viritaafepuliura de San-

to Thomàs
, 786. Faz húarica fepulturaa

Santo Thomàs , 790.
Henrique Principe de Inglaterra coroado, 8c

por quem,750. Aggrava a Santo Thomàs,
õcnaóoquer ver , 7^:4.

Henrique Bifpo de Uvigonia , 726.
Henrique Cardeal Infante eicreve ro Abba«

de dos Tamaraes , 883.
Henrique Rey de Caftella cafado c5 D. Ma-

falda ,891.
Abitoscurioíos íeprohibem na Ordem Henrique Duque deBrabante , 919.
de Cillcr, 36. Henrique VIU. Rey de Inglaterra queyma

Haoito de Ciíler ordenado por nofla Senho» as Reliquias de Santo Thomàs , 805-. Cita

ra , f8. a Santo Thomàs , & da íentença contra

Habito negro mudado em branco , 20. elle ,807.
HabitodeCavalleyrosde Avis, 613. Henrique doudo he curado, 776.
Haimaro Bifpo de Pódio Legado naCon* Heraclea Cidade ganhada por Gofredo.lop.

quifta de Jeruíalem, 109. Apparece depois Hermigildo primeyro Abbade de Arouca,

de morto onde , 6c como , 2 1

1

.

Haldegonde lua vida , & morte , 697. & íeq

Guilhelmc Patricio curado , & como , ibid.

Guilhelmo buíca Reliquias de Santo Thc-
mas

, 772.

S. Guilhelmc fua vida, 8c morte, 900.

F.GuilhclmedaPayxaô Abbade deAlcoba*

Guilhelmo alcança íaude , 5C como , ,773.

Guilhelmo paraíytico corado , ibid.

Guilhelmo cego curado ,78o.

Guilhelmo a!ty ;ado cobra iaude ,781.

Guilhelmc livtaluacaiadoinceitdio por hu

voto ,794.
puiardo Biipo Cameraccnle , 666*

GuidoBiipo de Viena quem toy, 5'34'

Guida de Briona que lhe luccedeo , 764.
Guido lufiraganeo Biípo,9i9.

Goido cujo filho , & com quen» cafado, 404»
Entraem Religião

, 405'. Sua morte fóia

de Cia; aval, 408.

D.Guiomar da Sylva ReligiofadeLorvaô

fua vida ,& morte , 888,

D. Guiomar de Caftro Icccorrida por dous

Apoftolos . 897.
Guilcardo Moi:ge de S. Joaõ de Tarouca,

601.

Gu maro Monge ds Vil !ai ia, 918,

Gumaro JuizdeCerdenha, ibid.

Gunthero Abbade , 68 o.

H
H

891.
Hermigio Gonçalves o.lutador, 711.
Hcrmcro mudo cu'ado , 796.
Hermeoefcreveavida de Santa Haldegoa»

de, 697.
Hermano filho do Lansgrave deToringia,

45-0.

Haluf Mouro, 8fO.

Hanga irmâa do Emperador Hérique Quin
tojôcfeus filhos , 178.

Hasbania Mofteyro de S. Bento , 6f2.
Hebronio Bilpo , 846.

Heduvigia Duqueza de Polónia, lua vida,& Hetkemrude Mofteyro da Ordem de Ciíler ,

morte , 672. £c íeqq. 6$6.

Heir quinta do Mofteyro de VilUria,9i7. HeteremHm ViUade AlemanhaondeS. Ber*

Helviacurada por Santo Thomàs, 769. nardo fez milagres , 189.

Henrique Conde de Portugal , donde veyo, , Hyberma .&C íua de!cripçaô,479.

& com quem calou , íua morte , 6c lepyU F Hieronytno Saquero Cardeal
, 372.

lura , 128. Vifita ao Abbade Joaô Cerita , Hiciulalem ganhada por Gotredr» , 2i*»

Hildegarde,6c íua lanta viJa, 5:12.19 2.

Henrjt^us Rey de Inglaterra feguc o coníc- Hylario Biípo Ciceítíenie, 717.
Hoilada
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Hoilada lugar em Inglaterra, 770. Igreja dos íantos Martyres Thebcos confa*

Homar Atador Mouro esforçado , 141

.

grada , & por quem , g^8.

"Homem enfeytiçado faia por oraçaó de S. IgrejademuimeniadouaMafíeyradaõ,^72;

Bernardo , jé. Ilha em Hybernia de rara propriedade , 4.79,

Homem deíefperado remedea Santa Leogar- Imagem de nofia Senhora, & da Cruz venera

de, 665. Santa Eduvigia ,68i.

Honório dà licença para íe inft ituir a Ordem Imagem de Santa Mana da Eftrella como ap-
" do Templo , 2ig. pareceo ,598.

Hoípital da Cucanha quem o íundou , 564. Imagem de nofla Senhora falia a S. Bernar-

HuardoBUpoLaodienfe, 656. dojgcg.

Huberto fua vida ,& morte gtorioía , 410* Inclinaçocns , & partes de S. Bernardo
, ^%,

HugoBilpodeLeaõdà iscençaaS. Rober- Ignes hlha do Conde de Saboya,9ii.

to para lahir de Moiiímo , 15. Manda-o Ignes curada por Santo Thomas,777.&íeq.
' tornar para Moiiímo, ix.Eícreve ao Papa Ignes Duqucza de Casinihia ,672.

cm tavor dos Monges de Ciíter , 52, Inhi Mofteyro da Ordem de Cilter , 827.

Hugo de Maícon quem era , lua converíaõ. Inglês herege condenado onde,ôc comojgjô.

vida , & morte ,416. Innccencio 11. eleyto em Summo Pontihce ,

Hugo BifpodeGeaobrc manda vifiiar a S. 136. Obedecido em França, 139. Vem
Bernardo

, 94. a Claraval , 1 45. Manda chamar a S. Ber-

Hugo de Pagnnis Cavalleyro do Templo, nardo , 148, í' az Concilio em Pila, 146.

212. PcdeloccorroaLothario
, 187. Entraem

vHugo eoíermo cobra íaude , onde, & como, Roma, 191. FavoreceaS. Malachias,49i,
''

7ÍJ7, Innocencio manda Núncio a Portugal, & pa«

Hugo de Bazochiis mata a S.Gerardo, 111. ' ra que, 247. Confirma o titulo Real a D,
S. Hugo Abbade , íua vida , 8c morte , 838. AfiPonío Henriques , 252.

Hugo de morte villa conjura contra Santo Innocencio VI. muda o habito de Avis em
Thomàs , 75'^. Cruz verde ,612.

HugodeSantoTheodorico approva a fefta Innocencio III. apparecc a Santa Leogarde ^

do SantiíTimo Sacramento, 914. 659. Faz apartar a elRcy Henrique de
Humberto II. Conde de Saboya, 905". Caltellade D. Mafalda, 893.

* Humberto III. Conde de Saboya, lua vida, D.Joanna Peres Ferreyrim AbbadefladeS»

& íanta morte , ibid. Bento de Évora , íua mone , 705.

Hwmbeno Conde Bcljocenic
, 906. Joaó Car dtal eícreve em favor da Ordem de

"

.

Ciítcr.34.IS. JcaóBauiiftaapparece a S. Bernardo, èc

para que , 1 09. He Padroeyro de Inglater-

ra, 762.

Acobodc VitriacojójS. Suamorte , 8c Joaó Cerita encontra cora os Monges quevi*

gloria , €6^, nhaõ de França ,111. Vay vifitar o Prin-

Jacobo de Trecis quem foy , ôcque fez, *"* cipeD. Aífonfo. 113. Primeyro Noviço
915". lã

deite habito em Portugal, 124. Faz tomar

Jafaportodomar,em PaleílinaVíii. '^?r •' o habito a muytos Ermitães , 126. Alcan-

^ídrael privado doBiípado ,536. ça por. fuás oraçoens laude à Rainha D;
Ida de Nivers fua vida, & morte, 9 16. Terefa, 130. Inftiiue a Ordem de Avis,

Jeapia lugar de Inglaterra, 777. 601. Suaconverlaó ,& morte ,613.
' Jefu Chrifloapparece aS. Bernardo , & lhe S. ]òá6 Evangeliílaappareccno habito de S.

manda pregar, 68. Bernardo , fio.
' Jefu Chiifto apparece na Cruz aelRey D. S. Joaô Bautifta apparece a Santa Leogardc,'

AííbníoHenrique$,237. 666.

Jeíu Chrifto fegue hum Monge fugitivo, JoaôFroilacofezS. Joaô de Tarouca, 122.

467. Joaô Fernandes de Souía Camareyro mòr
Jclu Chriftô convida hum Abbade a jantar deIRcy D Aífonio Henriques , 236.

comfigo , 470. Joaô de MarJJína (ufpeyto nas coulas de Por-]

Jefu Chriílo apparece aSantoEdmundo,8 II. tugal,24^: uj L.

Jeriíualcnfe Mofteyro da Ordem de Cillcr

,

D. Joaó Cpuiinho Conde de Marialva , ^66,

sí'^' 79V
'

Joaó íílho do Conde de Saboya, 907.
Joaô



LAgrimas de compunção alcançou S.BcN
nardo a hum Religiofo

, 90. ^

Jra ide Laufena quem era , 9 1
4. no de Dacia , & íua morte , 659.

FJoaò fez o Ofíicio do SantiíHirio Sacramen- Kanuto fobrinho de Santo Eíquiliodcfteu
.cto, ibid. '- X' ' rado do Reyno ,ôc porque , 642.
Joriõ Abbade de Lorvaó , lua vida , vitorias

,

KaniilaoCopeyro de Sanca Êduvigia, éx u:
& lamo fim

, 449. & Icq,

Joaó Fernandes Copeyro dclRey D. Sancho KazimirG caiado, & com quem, 679»
pnmeyro , 85-5. Kerch Mofteyro, 916. vf

D. Joaó Bilpo de Lamego, 855*. Krolnalugar , 683. ?

Joaó Liiano , 656. Apparecc a Santa Leo-

garde , 65^9. y _ .

Job Patriarca appareceo a hum Religioío

,

I i

840.
Jocelino leva recado a Santo Thomàs,7jr4.

Jolene Freyra de Aquiria , 666.

D. Jorge filho natural delRty D.JoaóoSe- JLajarda Religiofa
, 795'

gundo ,613. Lamego conquiftada pelo Conde D. Hepri*
F.Jordaó Geral da Ordem dos Pregadores quc,56i. f

apparecc a Santa Leogarde , òòj. Lamber to Abbade de Cafiriaco , & fua ian-

Josbert ccbrou a íalia por oraçaó de S. Ber- -, lidade
, 534. ^

nardo , 73. Landora porto do mar notável , 636.

F. Joícph lè chamou Santa Haldegonde.ópS. I-.avandna aprende a doutrina , 6c como,68^.

Josleno Bilpo elcreve delcomedido a S. Ber- Lavrador
, que cuydou ganhar hum cavalldi

3 nardo, 97. a S. Bernardo, 102.

Irmãos que tiveraõ tençaó de fe matar em hu Lavrador que Deos mandou tomar o habitp^

b^lque, 8, 434.
Jfabel Religiofa que revelação teve, 914. Laurcncio Abbade de Villaria, 916.
llabel de Aguiar Freyra de S. Bento de Lvo- Laufcna Biípado ,918, r - ;•

ra,lua vida, & morte , 705. Leandro íanto onde tomou o habito, 4* ••

Santa Ifabel filha dclRey de Hungria , 6ji, Leyria ganhada aos Mouros, 232.
ifabel de Vuâs vio a Santa Leogarde,67 1

.

Leys de Inglaterra, 744. Outras fuás, 730."!

Ifídoro farto onde tomou o hâbno
, 4. Leonor Corrêa Freyra , fua vida , 6c morte ,

ílraaroMeftrede S. Malachias,48i. 7c6.&feq.
llmario Rey Mouio contra Portugal , 232. Leonor CondeíTa de Vintemilia ,912.

' Foge desbaratado , 241

.

Santa Leogarde íeu nacimenco, vida,6c mor-
Jucef Infante Mouro convertido à fé, 438, tCjófi.

Judia feyticeyra , jij» LetreyrodafepulturadeD.Mafalda, 89^.
Juiz de Cerdenha, tua converfaõ.ÔC vidajj 1 8. Letreyro da fepuhura de D. Terefa, jó*.
Saniajuliana fua viJa, &converlaó,& como Letreyro notável de fepuhura ,919.

porfua vialeinrtituhio a feita do SantiíTi- Letreyro da fepulcura de Santa Leogarde,
inoSacraTiento,9i4. 671.

S. juliaó doP^reyro , 6c lua fundação
,
^Gj, JLetreyro da Icpultura de Joaô Ccrita , 620.

Júlio fegundo ilcnta a Ordem de Alcantra da Letreyro de Alcobaça
, 327.

de Calatrava,568. Outras coulas luas,8o5'. Letreyro do arco da leria de Minde
, 3 14.

Juliaó Notário delRey D. Sancho Primey ro Letrica lago em Dacia ,642.
* de Portugal , Sfó. Lelco Duque mono à traição, & por qucra^

Juramento do Meílre dos Templários, 215'. ^^7» ' '? <»

Juramento delRey D. Affonlo Henriques, Levenfe Mofteyro,76f,
: 242, Lieja Cidade onde fundada , 140.

Juramento dos Meftres de Avis , 602. Liga dos fcnhores Italianos com o Papa,5'32.

Juíliniano Emperadorera Avô de S.Benlo,i. Liger Rio de França , 1,61.

Ligmedo lugar , 846.
Lmipeza queria S. Bernardo ver nos Mon-

ges, 78.

Linguadoch Provincia era França ,178.

KAnuioeleytoReydc Dinamarca, 637. Lmcol via Cidade de Inglaterra, 736.

Kanuto icbelado, ÔC preicnlor do Rey- Lirio lahio da bocca » S^Guilhelnae, 692.'
i

... Li-

K
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Livonia Proviírcia de Inglaterra , 782.

Lobos layvolos domou S.Bernardo com fua

benção, 103.

Lo;igovao Moíteyro da Ordem , 344.
Lorvaó Moftey:o , lua íundaçaó , 6C anti-

guidade , 856..*;: mcj y'^ ,

Loía Condado , 91 7» •^'

'
'

Loío lugar , 6jy.
Lothario Emperadoríegueo Papa Innocen-

cio, 140. Vay a Itália, & toma a Coroa,

145". Favorece a S. Bernardo 180. Con-
quiftou a Calábria , £c morre tornandc-íe

para Alemanha, 191.
Lourenço Viegas quem foy , 557. He Capi-

tão na batalha de Ourique , 239. Fez doa-

'jçaõao Mofteyio da Eftrella, 599.
Louvor de Deos perpetuo havia em Alcoba-

ça /331.
Lúcio legundo Papa veyo a França , & con-

dena a herefia de Abailardo , 264. Sua

eíèyçaõ,274. EfcreveaS. Bernardo,a78*

Lúcio terccyro confirma a Oídem do Perey«

ro,567.
Lucidio Abbade de Lorva5 , Sjrg.

Ludovico Lanjgiave quem foy, 45'3. 45'4.

Luís Rcy de Fi anca viíita a lepultura de Sá-

toThomà?, 783. Favoreccoa SantoTho-

màsem vida, 740. Tratou de oreconci*

liar cora elRey de Inglaterra , 748.
Lúis o picdofo Rey de França com quem
' eaíou ,217. Chama a S.Bernardo , Sc pai a

que, 218. Coníefla-feaS.Bernardo,225'.

Parte para Jeruíalem , 3c 8. Vence osTur-
^ cos, como , & onde 309.
Luis o Gordo Rey de França faz guerra ao

•Conde Theobaldo,46i. Obedece ao Pa-

pa Innocencio 139.
Luis de Guíman Meílre de Calatrava o pri-

i meyro que caiou, 5'90.

Lundia Cidade de Uacia , 636. 637,
Luva de Cai Ics Magno le tem no ar , & pori

que , 846,

M
\ , , ,

MAbiliamáy de Santo Edmundo, 810.

Mablia doente alcança faude , 8co.

Madama Claudia quem era , 579.
Mafalda Rainha de Portugal cuja fi 1 ha, 3 1 1 ^

Mafalda Infante<ie Portugal , fcu caiamento,

vida, 6c m orte , 89 1 . & leq.

"Mafomad Mouro vende huma herdade aos

Monges de Lorvaó , 860.
Magno conjurado contra Uvaldemaro Rey

de Dacia ,644.
Maguncia Cidade , 1 85*.

Mahomad Cid AtaufRey de Cale , Sfo.
D. Maior Peres da Sylva quem toy, 557.
S. Malachias leu nacnnento , & ci iaçaô,48o.

Sua vida , morte, & milagres
, f08;

Malcho Mellre de S. Malachias, 482.
Malcmi Villa , ôc Galtcllo , 229.
Mancino cego

, 774.
Manoel Emperadoí Grego manda embayxa»

da ao Papa , Ç27. . ..,,.
.

Manoel Comneno manda Embayxadores a

Conrado,3oi. f

Manjares mimoios fe prohibem na Ordem de
Cifter,36.

F. Manoel Moreyra teve húa vifaõ , comOjSc
onde, 710.

Manu la Cidade ganhada,? 10.

Mariii Virgem viíiia a S Bei'nardo,9i.Lan»

calhe kytede léus peyios na bocca, 94,
inclina-leaoGlcriaPatii,468. Appaiece
a hum Abbade, 470. Leva junto de fi a

Santa Leogarde,666. Goníbla aos Reiigio-

los, 47 1 . Apparece a Santa Leoga- dc,669,
AppareceadousNoviços, 693. Alcança
perdaô a hua devota lua

, 706.
D. Mana de Souía mulher do primcyro Con-

de de Marialva, 56f,
Santa Maria de Ocgines apparece a Santa

Leogarde, 608.
Maria de Andeva Freyra de Aquiria , 672.
Santa Maria Magdalcna vifita a Santa Edu-

vigia , 688.

Mana Bernardes Converfa , lua vida, Sc mor-
te, 710.

Santa Maria Martins Converfa de Lorvaó,
íua vida , & morte , 886.

Margarida Condefla de Hollanda, quantos

filhos pano ,6c porque ,919.
Mafcelino Clérigo conveiiitlo por S. Bcfr

nardo , i8f.

Malleyradaó fandado onde , como , 6c por

quem , ç66#

Maícovia Provinda , 678. 679.
Manha Religiola enferma ,688,

Martyrio de Santo Thomàs , 760.

Martim Moniz Capitão na batalha deOuri»
que, 239.

D. Martinho Arcebifpo de Braga, 85-5".

Martim Vaíquez Alferes delRey D. Sancho

Pritneyro , 856.

D. Martinho Bitpo do Porto , 8f5'.

Mattheus Cardeal de Albânia , 148.

Matiheus Religiolò , 687.

Mattheus Conde de. Bolonha
, 738.

Mattheus Cantuarienie, 773.
Maufoleode Santo Thomas , 790. ' t r

Meandro Rio , 309,
D.Mecia
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D. Mecia de Haro Rainha de l^ortugaljjS^,.

D. Mecia deXavoralua vida, ÔCmorie, 706.

Medico Miílico curava a S. Bernardo , & co-

mo, 71.

Mem Moniz Capitão na batalha de Ourique,

Mcm Ramires vay elpiar Santarém
, 311.

Meie aelRey dentro na Villa, ^19.
Memoria antiga do Moílt yro de S. Pedro das

Águias ,291.
Menina aflom brada cobra íaude , ifi. ifi.

Menina enferma curada por S. Bernardo, i ^7.

Menino aleyjado curado por S Bernardo, 7^.

Menino que fempre chorava
, jy,

Mendo Abbade de S. Pedro das Águias, toma
o habi[o de Ciílcr ,291,

Menino beyja a maó a S. Bernardo, 343.
Mercador da Cidade de Arras que ttz de íeu

dinheyro,f96.
Mercetyros íeculares íeadmitiiaõ na Ordem

de Ciller , Sc para que
, 37.

Meftre de Avis primeyi-o^uem foy , 605*.

Meíliona lugar de IngUtei ra ,801.

Meftre dos Noviços como vio a Santa Alde-
- gonde, 699.
Meftrcs de Alcântara quando começarão,

Meftre Luís Procurador dclíley èéiPórru*

, g^l em Roma , 873. arry-^i -:-'-J

Mefla lugar onde S. Bernardo fez milagres

,

226.

Wethilde Condefla de Anjou pretéde o Rey-
no de Inglaterra, 461.

MethildeFreyra,67i.

Mejhilde mãy de Santo Thomàs ,716.
Methilde filha do Conde de Flandes , 906.

Methilde Condeíla de Hollanda ,919. ^

Methilde cega alcança laude,78í.

Mctz Giiiade de Lorena inquieta, 8c pacifi-

cada por S. Bernardo , 346.

Miguel Godinho foccorre as FreyrasdeS*

Bento de Évora, 704.
Milagres de S. Bernardo. 181. Outros muy-

tos , 305. Outros ,218, Outros no cami*
*- ítíínho de Alemanha , 29f . & leq. Outros

diante delRey de França,225'. Outros em
Alemanha , 29/j. Outros

, 302. Outros

'diante do Papa , 327, Outros cm Toloía ^

340. Outros 348.

Milagres de S. Roberto j 18.

Milagre de S. Roberto , yif.
Milagres de S. Pedro Bifpo

,
54IJ

Milagres de Santa Leogarde , 67 1 .

Milagres de Santo Thomàs de Cantuaria

,

• 768.&ícq..

Mijagres de Sant-a Leogarde, 664. , ,

Milagres das Rainhas lantas de Lorvaô,8íi2.
Mildoltunu lugar de Inglaterra, 800.
Milaó Cidade de Lombardia como recebe a

S.Bernardo, 148. Reduz-fe àobediencr»';
do Papa Inrtocencio , 149,

Milanezes querem fazer Arcebiípo a S. Bef

»

nardo , 155.
MiíJas folgava de ouvir Santa Eduvigia,682,'

Modelha com que os Monges de Claraval re*

;

cebèraõ o Papa , 144,
Molilmo fundado por S. Robeito,9. Rcff

formado, 25. ';

Mulheres hvresdodemonio, loi, '

Mulher endemoninhada larou S. Bernardo^;

Mulher prenhe alumiada em íeu parto, 177C;
Mulher livre de híia tentação, como, ôc por^

quem , 666,

Moncalvo lugar , 758,
Monges de Moliimo deyxados de S. Rd»*;

bcrto o tornaô a impetrar de Roma , 10.

;

Agravac-fe dos de Cifter , & porque , 10« *

Monge apoftata muy penitente , 206, /^

Monges mortos ,211. ::.a

Monges de^Claraval como recebem a S. BÉr^
nardo,229. & 230.

'í^^

Monge apollata penitente , 439.
Monge fugitivo fe falvou , & conio, 45^, '

Monge devoto de noíla Senhora como he có*

íolado,468.

Monge mimofo fe emenda , & porque, 470*
Monges de Claraval quef»em fendo aggra*^

vados de alguém ,472.
Monge caíligado por S. Bernardo , & S. Ma»

lachias , & porque foy.
Monges de Lorvaõ lançados fora do Mof*

teyro , 863. ôc leq.

Monge de Gella nova vay a Roma,6c porque

874.. .:

Monte Cafino onde S. Bento fez oprimcyrój

Convento ,3.
Monte de Martyres , 751.

Monte Dei Molleyio, 804.
Montemor cercado dos Mouros , 851 . Dada

á Rainha D. Tereia, 870. Cercado del-

Rey D. Aííbnlo II. & defendido , 872.

DvMoninho Bifpo de Burgos Legado do Pa.
pa ,& para que 892.

D. Moninho Ermiguez pay de Kgas Moniz

,

' 557'
Mompiihel Villa de França, 690.

Monleor ds Naguri quer tirar o filho da Oí"^

dem ,& porque o deyxou , 469.
Moiie de S. Roberto , 27.

Morte de S. Alberico, 39.

M 01 te de Santo Eítcvaõ ,
5*0.

Morte



Morte de S. Bernardo , 558.
Morte de S. Pedro Bilpo , fj^.'
Morte do Papa Adriano IV. 532>
Moreruela Moílcyro, icS.

Morte de Santa Aldegonde, 700.
^^oícas de Funiaco excomungadas por S.

Bernardo , log.

Mofteyro de Monte Tabor deftruido , Zi i,

Motteyro Botrenfe, 664.

Mofteyro de Tebnicia , 2c fua fundaçaó,674.

Mofteyro de Herricovio, 670.
Mofteyro de S. Benro de Évora , 703,
Mofteyro de Santa Anna de Coimbra , 880,

Mofteyro da Eftrella , 8c fua fundação , 597.
Mofteyro de S Gornelio junto a Lieja, 913.
Mouros de Alcácer do Sal desbaratados,7iz.

Mouros hiaõao Mofteyro de Lorvaô, 878.
Mundavilla , Sc milagres que alli fez S. Ber-
• nardo, zi8. Z19.

D. Muninha Goterres quem toy , 58 1 .

Muley Achin fenhor de Eminhate, 849.
Mulcy NoradimRey deCarleie, 441,
Muriera mulher enferma alcança faude, 775*.

Murmuração contra S. Bernardo^Sc porque,

.310.
Mufíca de Anjos ouvia S. Bcrnardo,&: onde»

7*-

Mufíco de quem zombou o demónio , 593.

NoíTa Senhora da Eftrella Mofteyro , 6c fua

fundação , 599.
NoHa Senhora do Eípinheyro , 608.

Nothumbria Mofteyro , 5ZZ,

NovavallcAbbadia em Suécia, 5*78.

Noviços fantos , 695.
Noviço livre de tentação, & como , io6.

Noviço tentado , & fugitivo, f95".

Novecentos» noventa & nove Monges houvci
em Alcobaça, 3^z»

Novecentos mil Mouros na batalha de Ouri*
que,Z3f.

Novecentos Monges mortos cm Hybernia,
8c por quem, 4^5.

Numero de gente , queConradokvou com*
figo , 306.

Núncio que veyo a Portugal, Sc que fez,248.

D. Nunalvres Pereyra, que privilegio deu
aos Abbades de Bouro, jSj,

NuiíiaProvmcia ,1.

N
N Apoies dada a Rogério , como , & por-

que , 1 37, Foy levantado o Reyno de-

pois de Poí tugal, 1^9,

Neglicencia em le aproveytar da graça Divi-

na fentem os danados ,47o.
Nehao Villa de Inglaterra , 800.
Netos de Santa Eduvigia , éyó.
Inicia de Bithinia ganhada aos infiéis, zio^

O
OBedienciade S.Bernardo depois de mor-

to
, 360.

Occobilpolciímatico,64i.

Oda Suprioiefla de Aquiria , 67Z,
Oda Freyra alcança faude, como, Sc por quê,

ibid.

Odo funda a Ordem de Cl uni ,4.

Odo Duque de Borgonha favorece a Ordem
de Cifter , & lua fundação , ôc o que nifto

fez , 14.

Odo de Phalcnfi Icprofo curado,como,6c por
quem , 794.

Odivelas Mofteyro , onde , & por quem fun«
dado , 707.

Odila mulher cega cobrou laude
, 795,

Oje poito de mar , 736.
NicolaoCaideal, 6í lua pregação, 5 15. He Olavoíyrannode Dacia.ég^. ^37.

eleyto em Papa , izf

.

Nicolao Bilpo dcTroes , 740.
Nicolao Bilpo de Vilco , 8ff

.

Nigromante tomao habito de Cifter, Sc por»

que , 4fr.

Nifa rio ,& que fuccedeo junto delle , 686.
Nivetona lugar de Inglaterra

, 793.
Nobreza deS. Bernardo, fi.

Onze mil Virgens appareccm a húa Religio^

la,7ojr.

Orutorio de S. Malachias
, 493,

Ordem dos humilhados , onuc , & como co^

meçou , y.

Ordem Ciftercieníe precede a todas ,6.

Ordem de Chrifto fundada pelo Abbade de

Alcobaça, 331.

í^omc de S. Bernardo larou hum enfermo ] Ordem do Pcreyro ,& íeu principio, & mu
178.

Nome de Jeíus,& íua virtude ,816.
Noranihonia Provincia de Inglaterra

, 778.
Norcba Cidade de Itália, i.

Norimunda Mofteyro, 5'73,

Norv ice n(e Biipado , 8oz.

dança a Alcântara, 5-66.

Ordem de Calatrava , leu principio , & aug-
mento

, 585".

Ofdê de Avis, leu principio,8c augméto,6oi.
Ordem de Santiago em Portugal livre da fu-

gcyçaõ.de Cadtella 613.

Ojdcm
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Oi dem da Alia , Sc fua inílituiçaô , 617.

Ordem dos Pregadores para que foy funda-

da, 917.
Ordem dos Celeftinos fundada,Sc por quéjj.

Odonho filho delRey de Leaô, 850.
O efoit lugar de Inglaterra

, 755.
Oriana Ermiguez, lua converlao , 6c morte

,

Ornamentos pobres havia em Cifter , 44.
OrracaXimenes funda o Moíley rode S»Bé-

to , 701.
Orv»eco Cidade de Itália , ^ijT.

Olorio ÊiípodeVileo ,572.
Ofmana filha delRcy de Éícocia, 664,
Otho Cardeal , 74f

.

Ovenofordia Comarca de Inglaterra , 774.
Oui iço cacheyro vio hym Diácono , ôc por-

que, 758.
Ourem Villa , 714,
Oxoíoídia Villa de Inglaterra , 718.

PAciencia de hum Converío de Claraval

,

472.
Paço de Souía Moíleyro , 561.

Padroados le tiraraó doi Moíteyros de nofla

Ordem , 43.
Pado , ou Poo Rio de Iialia , 1 60*

D. Payo Bilpo de Évora
, 701.

D. Payo lenhor do Couto de Liomil , 561.

Pallio quecouíahe, 491.
Pillio mandado a Sanio Thomàs , 723.
Palmuro Rey de Arménia, 210.

Paõ lançado em hum no por S. Roberto,26.

Paó bento por S. Bernardo , & fua virtude

,

340.
Prij.a AlexandicIIl, acode por Santo Tho-

mss, 74^*
Parei teicode S.Bernardo com os Reys de

Portugal ,
5"».

Paics de França quem eraô , 280.

Paredes Villa ganhada aos Mouros , 286.

Parque de Lovaiua Moíleyro de Freyras

,

665.
Paicoal Papa confirma a Ordem de Cifter,3j.

Pavia Cidade em Itália , 157,

Paulo lil. Papa, 809.

Paz cm Reros teyta por S. Bernardo , 345:.

Paz entre os Condes de Florcft, ôc de V lana,

229.
Paz entre GucUcn , & o Empcrador,270.

Paz entre L#oihano,& léus inimigos, 184.

Pcd;alvrcs Cogominho quem fjy , 609.

D. Pedro Coóde de Barcellos , 1 3/.

Pedro de Leaó Antipapa, 138.
Pedro de Pifa defende o Antipapa, 1 99.
Pedro Ermitão move aConquiíh aa Tetra

Santa, 209,
Pedro Bilpo de Bruges ,217.
Pedro Abaiiardo hei cge ,2Ói,
S. Pedro das Águias Moíleyro Fundado,283.
F. Ptdro Converío íbubc ler por milagc

,

477-
S. Pea to Monge de Bonavalle

, 534.
D. Pedro AíFonIo lua criaçaô , viua , & mor-

re, 620. ôc íeqq. Sua ida a França 24S.
Bebe da cerveja benta , 279. Torna a Por-
tugal com titulo de Par, 281. Primtyro
Meftre de Avis , 605.

Pedro Eremita tio de S. Guilhelme, 900.
Pedro filho do Conde de Saboya

, 907.
Pedro Capoceyoapprova afeita do Saniiífi*

mo Sacramento , 9 1
5'.

Pedro Melides SaccidoLe curado por Santo
Thomàs, 786,

S.Pedro Abbade fua vida ,& mor te, 8 32.
D. Pedro Bilpo de Coimbra , 8 jj.
Pedro AíionlOjibid,

D. Pedro Infante de Portugal fe foy do Rey*
no,& porque, 87^.

Pedro Paz Alferes mor delRey D. AfFonfo
Henriques ,239.

Pelayo Amado quem foy , & íua gèraçaô ,

J8i. -

Pendaõ da Ordê de Alcântara qual era,569.

Pendona lugar de Inglaterra , 795-,

Penas em que citava hum Abbade,& porque,

591.
Penitencia delRey de Inglaterra, 767,& leq*

Peregrino fiel criado para leu Senhor, 677.
Perna fiílulada larou S. Bcrnado, 75-,

Perenella , ou Petronilha cuja filha, 9I i.

Períevei ando na Ordem de Ciíler, que fe al-

cança, 38.
Petronilha cuja filha, Sc com quem cafada,

217.&463.
Pio IV. mandou trasladar a S.Bernardo,637,
Picardia Provinciade França, 578^
Pilanos fazem guerra a Rogério , 190.
Plácido Mârtyr

, 3.

Poblet Moíleyro , & íua fundada
, 438.

Pobreza de Claraval
, 79.

Pomba como appareceo a S. Edmundo, SíjT,

Pontiniaco Moíteyro, 742. Segunda filha de
Ciller

, 48.
Poitugal dado em dote ao Conde D. Henri.

que, 128.

Pi.riuguczes como viviaô com os Mouros,
2g3.

•'
-> '^^^~ '^

Poriugal precede a Nápoles »5c porque, 25'S.
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Porto de Landora notável , & porque , ifz. Quantos Monges fundarão S.Joaõ de Tarou.

Pranto de S.Bernardo por feu irmaõ S.Ge» ca, no.
raido,^S7.

"

Quanto rendia Portugal a elRey D. Afionfo

Pi anto de S. Bernardo por Humberto
, 422. Henriques , 327.

Pratica entre Santo Thomas , & os conjura» Quantos Abbades teve Alcobaça, 5^5. 534.
dos , 736. Quantos Abbades houve na Salzcda , 565'.

Pratica de Gerardo fem Pavor , 607, Quantos Meftres teve Alcântara, 569.
Praticado Duque de Borgonha, 19. Quantos Meftres leve Calatrava, 591.
Pratica de S.Roberto em Molifmo,io.& Teq. Quantos Meftres icvcaOrdemde Avis,6i3.

Pratica do Abbade Joaó , 37. U le:]. Quanto fe gaftou no Mofteyro de Tebnicia

,

PiaticadeSanto Eftevao ,45. 683.
Pratica de Santo Eftevaó a hus Noviços,45'. Quartao de S, Malachias notável , 490.
Pratica de S. Bernardo aos í^undadores dcS. Quucanha Villa , 561.

Joaó ,110. Quinta de Gouviáes a quem foy dotada, ibid.

Pratica de S. Bernardo a Lothario , 142. Quinta de Salzedas de Egas Moniz,ibid.

Pratica de S. Bernardo com o demónio , i f^. Quij: enhim lugar onde S. Bernardo fez mila*

PraticB entre S* Bernardo , ôc o Duque Gui- grés , 295",

Ihelme , 1 68. Quitações aos Rcys de Portugal , 257.
Pratica de S« Bernardo aos Duques de Fran*

conia,& Suevia, 185.

Pratica de S, Bernardo deípedindo-íe do Cõ-
vento,i92. (*i5»

Pratica de S. Bernardo a clR ey de França , xj Aquel Judia , fua convcrfaõ , & íanta vi-

Pratica de S. Bernardo ao Empei ador Con- JtV da, 646.
rado , 272. Radicofano ornado com hõa Fortaleza , 5*3 tJ

Pratica delRey D. AfTonío de Portugal indo Rages Rey Mouro de Viíeo , 8ço.

ganhar Santarém ,314. Raincrio Meftre de meninos quem foy , &
Pratica de S. Bernardo etn que conta a toma» q»c fez , 647.

da de Santarém
, 320. Rainha de Suécia funda hum Mofteyro, f7f

.'

Tratica de S« Bernardo eftando para morder

,

Rainhas fe chamavaõ todas as filhas dosReys,

156. 116.
Pratica do Cardeal de Lorena , ^6jí Raix Noradin Rey de Carlete , 437.
Prato em que S« Bernardo comia , & íua vir* Ramiro Rey de Leaô , & íuas vitorias , ôc

tude,i5'7, doaçoens , 849.
Piato de metal fe abrandou ,como , Sccoija Ranulfo de Broch inimigo de SantoThomàs,
que, 577. 752.

Pregação de S.Bernardo ao Emperador,299. Ranulfo Religiofo , 771^
Privilegio dos Frades de Lorvão, 858. Raslana rcmedeada por Santa EduTÍgia,684.

Privilegio do Conde D. Henrique a S. Pedro Reformação que Santo Eftevaó tez cm Cu-
^ das Águias , 289. ter

, 43.
Primislao quem era, 678. Regsnaldo de Varena , 75'3, Conjura contra

Principe íe chamou D.Aífoníoantcsde Rey, Santo Thomàs , 755.
117. Regra dos Tcmplaris feyta por S. Bernardo,

PrilaódelRey Balduíno, 212. 215'.

Proraefla notável de S. Bernardo , 3^o, Regra de S. Bcnto,onde,ôc quando efcrira,4.

Profecia de Santa Edu vigia , 685-, Rey deGaza vencido , Ú prezo por Baldui»

Portento que appareceo no ar aos Mouros de no, 2 12.

Santarém, 316. Rey de Romanos quem he ,298.
Purgatório de S. Patrício , 480. Rey de Sevilha como eatendeo fer tomada

Purgatoiio de húa Religiola, 710. Santarém, 320.

Rey de Damaíco vencido , 192.

Rey de Suécia íente a ida de S. Gerardo

,

578.
Rey de França como honrou a S. Pedro Bií.

Unntos Abbades íe achàraõ no primey» po , 5'47.

10 Capitulo da Ordem de Cifter, 48. Rey de ^ícocia prezo , Sc por quem, 786.
Reys

Q
Q
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Rcys de Dacia , Sc Hungria ic fazem vallaU

losde Lothario, 189.
Reys que vieraôà batalha de Ourique, 233.
Reys íepultados em Alcobaça, ^^32. 333,
Keys Mouros rebellados

, 437.
D% Raymundo Abbadc dcFiieyrofeenirega

dcCalatrava, ^Só.

Reynaidc Duque de Calábria, 191. Vence si

Rogcrio Rty de Cicilia , 195.
Reynaldo, íua vida, & morte, 4.46.

Reiigioíos de Claraval íe quenaó tornar a

Citter,79.

Relíquias 00 Mofteyro de Arouca, 899.
Relíquias doMoíleyrode Lorvaô, 891.
Remai Abbadiaem Inglaterra, 108.

Remualdo Fundador da Ordem Camaldu-
ceníe, 4.

Renda que tinha elRey D. AíFonfo Henri-
que, 327.

Renunciàçaõdo Mofteyro de Lorvaõ, 85'3.

Reprehenlaó de S.Roberto ao Cellareyro,

& porque, 26.

Reprehenlaó de S. Aleih a leu filho S.Ber-

nardo , como , & porque , 26,

Reprehenlaó de S. Bernardo a hum Monge
obttinado ,90.

Relplandor le vioondefe fundou S. Joaôde
Tarouca, 116.

Relplandor era modo de Cruz vio o Bilpo de

Évora,702.
Rcíplandores (e viaõ na iepultura de huma

Frtyra , 707,
Refuicita S. Bernardo húa mulher defunta ,

78.
Rei ufcita S.Bernardo hum homem morto,

452.
Reíulcitaõ muytos mortos cm Montemor

,

852.
Retrato de S. Bernardo mandou fazer InncP-

cencio,205'.

Revelação teve Santo Eítcvaô de fua morte,

49.
Revelação teve S. Bernardo de íua íalvaçaõ

,

87.
Revelação teve S.Bernardo da morte de ham

Monge , 2c6.

Revelação de Fr. Bernardo
, 444.

Revelação da gloria de hum Converfo, 473,
Revelação de Guilhelrae Religiofo

, yyy.
Revelação de S. Bernardo . 5-79.

Revclaçocns de Santo Thoniàs de Cantua*

ria, 772. 773.
Rcvelaçccns da gloria de S. Geraldo Mar-

iyr,829.
Ricardo criado de Gilberto, 7 1 6.

Ricardo de Luci ,738.

Ricardo Biiton conjura contra Santo Th^«
màs, j^G.

Rjcardo liftudantc , & íua morte
, 778.

Ricardo, & tua vida , 832
Ricardo inglês , & íua lantidade , ibid

.

S. Robeito Abbadc , íua vida , 6. Muda-1^
paraCiíier, ly. Torna-fe para Mohlin<*
onde morrco lantamente , 20.

Roberto Gonverfo de Claraval
, 474,

S. Roberto Abbade inglês , lua v ida,Sc mor-
te, 5-21.

Robeito Moledura Biípo de Erfordia,726,

Roberto Cardeal approva a feila do Santiffi»

mo Sacramento, 914.
Roberto de Santo A ndj è , 769.
Roberto enfermo cobra laude, 771.
Robe! to cego he curado

, T'f\^»

Rochenedo Arccbifpo Rothomagenie, 750*
Rodolfo Conde de Veromandois.24.& 462..

Rodolfo leproio curado por Santo Thomas,
803.

Rodi igo Vaíqucs , 8ff

.

Rodulfo curado por Santo Thomàs ,783.
Rodulfo naó pòdc levar agua de Santo Tho-

màs
, 777.

Rogei io Rey de Cicilia prenáe o Papa, 1 3 7.

Favoreceaíciíma,i4f. Faz guerra a Rey-
naldo , 5c fica vencido, 195*. Faz Cortes

cm Salerno , 199. He julgado por (ciíma-.

tico,2o4. Faz guerra ao Empcrador Gre*
go,309.

Rogério Sacerdote íc fez Monge , Ce porque,

206.

Rogério curado ,& por quem , 786.

Rolando vay de Portugal a Roma , 5c por-

que , 248.
Romano Monge lança o habito a S.Bento,^.

Romanos fcílc)a5 ao Papa innoccncio, 1 90.
Romanos levantaõ eítatua a S. Bernardo

.

203.
Romanos porque fe amotinavaõ contra os

Papas , 307.
Romeya Mofteyro , 9 1 §•

Roíana Freyra , 686.

Rothomagenfe Bilpado , 796.
Roubo que fizeraõ a S. Bernardo de certo di>

nheyro,97.
Rudolfo Monge , 772,
Rutim Abbadia , onde S. Bernardo fez mila-

gres , 269.

SAcerdote livre da morte por Santa Edu^i
vigia , 684.

Siicrificio da Mifta quanto vai , 86.

Kkkkij Sal



^4©
^l Bento por S* Çernardo farava o gado

,

26f.
Salcrnoi Cidade de Itália , 252,
Salreadoresconveríidos »è< pprquç ,47a.
Salve {^tgina ouvio S. Bei nardos çanl^r asOS

Artjos , 82.

Saltério de David eptei>dia Çan^Leçgarde,

Salzcda Mpfteyro, íeu pr^9cipi,Q^ íc íuijda»

çaó ^
5*6 1 .

SalisboiíaBilpado, 727.
San.<aô mudo curado por qu,em»& 001110,774,

ÇanlodoJo vencido por Boemundo ,21 o.

Santarém como foy ganhada , 314.
Santos vifitaÕ a Santa Leogarde , 66^,

Santo Audenaaro Caftcilo, 7^7.
D. Sancha filha de D. Tert la 8^.9

p. Sancha Santa filh^ delRey D» Sancho,

íua vida, mpítç , Sç fcpujtura , 876.

SíGlirií^oyaõ de tlaíipes, £ç Çua fupdaçaó,
'617.

S. Joaõ de Tarouca , Ôy fua fundação ,616,.

S. Cj^ro Martyr , ifS.

S, Bertino Abbadi^
, 7^7.

S. Sulpicio Àbbadta , & Tua fundação , 908.

S^ Dinnyíio de Pari? , 84.7.

$aqi^aõ a caia de Santo l'homãs, 760.

§ài isíaç^õ de aggrav.os, nf;ccílaíia ao Sacerdo-

Çaudadc dos Mj]anezi?spQi;S. Bernardo, 157.

Saviniano lugar de Ingfaierra, 167.

Sfij{<iva.mulher doeniçalçapi^laude , coma,
ÔC por quem

, 777.
Saxonia Ducado dado era dote a Henrique

,

197'
Scania Província , 657.

Su Scholaftica u niãa dc^S. Bçnto , i.

^^m^f(-os delacaiaõ, q, Papa Innocencio

,

Sciima acabada por orde de S.Bernardo,20g.

§jçqnai|gia Moílcyro , 698,
D.Scbiaftiaõ Rey de Portugal cfcrcve ao Bií-

po de Coimbra , 885".

Segar íoube S. Ben ardo por íua oraçaõ , 6f.

Seguia mulher enícrma alcança faude , 797.
3e,iícentosmil Mouros na bacalha dç Ouri-

que, 233.
Seleiava mulher doente curada, Sc por quera,

799'
Senado Romano que fez a S. Bernardo,aQ4.

Senhores quceftiveraõ na dedicação de S.

Joaõ de Tarouca, 131.
Senhores que pailáraõ à Conquiíla de Jerufa-

lem , 209.
Senhores Alemães > que tomàirap a Cruz para

>r aSuria.,^91.

j:j\C'^ex
Sepultura de D. TereíaAffonío , féj.
Sepultura de D. Pedro Affonío » 627.
Sepultura de Santo ThaiBa$ onde toy ^761,

Fortaiecemna os Monges, òí porque,779,

Septuageíimajejuaó osMôges dç Ciíter,694.

Sequin lugar onde St Bernardo tez milagi es,

2^7.
§ení> Villa onde S. Bernardo fez milagres

,

226.
SialandiaBifpado , 63^.
^ibilla de Agagis amiga de Santa Leogarde «

663 Compõem verlosem leu louvor 671.
Sibilla Dama da Rainha de Eícoçia* 690.
Sibilla Andia filha delRey dejcruiaíem,907.

Sidónia Cidade ganhada por Balduino ,211.
Silvano Santo Canonizada ^ 8 50.

Simaó Abbade de Funiaco , 6^S.

SimeaõConvcrfo ,lua vida^ õc morte,9i8.
Simplengim Mofteyro, 736.
Silinando Silvio , Syo.

Sobal Foktaleza de Paleftina,2i i.

ácccorre S. Bernardo às neceãidades de Cia*
raval , 67.

Soliaco Priorado da Ordem de Cifter, 819.
Sono de hum Çon verfo donde nacia , f^f,
Sofia mulher nobre, óSy.

Starnedio Abbadia da Ordem deCifter , f^fí
Statutos de Cavallaria da Alia , 632. 633.
Staford ia aldeã, 719.
Stjk SualdMorteyio, 792,
^ublaco.onde S. Bento tez penitencia , %,

Sudário de Chrillo , 846.

Suécia Rcynpjôc luadefcripçaô, 57J.
SuenoRcy deDacia, 638.
SucnoPretenlor doReyno de Dacia, 639..

Suente Pelco rebelado , 677.
D, Sueyro Fundador da Ordem do Pereyrat

D. Sueyro Thedonis Abbade de Maíleyrat

daõ,572.

D. Suey/o Deaõ de Evo^a , 702.

D, Sueyro Bilpo de Lisboa , 85*^.

Suclon Cidade , 769.
Suntaton lugar de Inglaterra

, 725.
§urcya;Provinciade inglatei ra , 77 1

,

Surdo ,U mudo íarou S. Bernardo , 1184

TAbor Monte donde Chrifto fubio aof

Ceos,2i I.

Tamaraes Mofteyro , & fua fundação, 714.
Tanca Rio, como le chama agora , 116,

Tancredo prmcjpc^ie Ai>iioi;]t|Íjit>9;!XX>t«

Tarentafia Bilpado ,.5^ . ;o . i:'^:.. :

Tar-



VÃS COVSAS éMAlS ^OTAFEIS^ ^4t
Tártaros naó fazem dano em Alemanha , Ôc Thonias Mouro Martyr , 809,

porque , 668. Thomas Cromuclo herege qtreai foy,& que
Tftuarcs<icsbiraia©oDuquedcPolonia,686» fez, 806.

Tanch Mouro filho delRey de Viíeo, 5^0. Santo Thooiás de Aquino fez o Officio do
^ííS oraRio, & vitona aicançada juniodcile, Saniiíllmo Sacramento

, 9J6.
121. Santo Thomàs de Camuariaf, l^u naciínencé,

Távora Rto , Be íun corrente, 18 g. vida, trabalhos,& larga perleguiçaô,7i4.

Tauro monte ,210. & leq. Seus grandes milagres, 76S.ÍÍ icq.

Tcbnicia Moihyro , & lua fundação , 681. Seu Icgundo martyrio, 805".

S. Tecla vifitaa Santa Eduvigia ,688. Tanitonia curada por Santo Thoraás, 781.
Tecellino Conde de Fontaiics pay deS. Ber- Ticino , 6c lua corrente , 158.

nard© ,50. Tonera Caflelio onde S. Bernardo fez inila-

Te DeumlaodamusHymno Angélico, 83. grcs,228.

Tcmplarigs , & leu principio, 212. De que Torres Novesdeftruida, cofmo,& por quem.
Regra, & Oidçm foraõ, 214. Confirma- 870.

dos por Eugénio , 338. Pedem modo de Totila Rey Godo que fez a S. Bento
, 3.

viver a 3. Bernardo , 208. DeyxaõCala* Trancofo Villa cercada, & loccorrida , lio,'

travaaelRey, 5'86. Trasladação de S.Bernardo, 368.
Tentações de S.Bernardo da fcnfualidade.jry. Trasladação de S. Malachias

, 575".

Tentação de hií Religiofo de Claraval , 1 44, Trasladação de Santa Eduvigia , 689.
Tenraçaó íenluai vencida por hum Monge , Trelonio enfermo cobra faude» 796.

. 467, Três coulas que defcontentaá a Deos na Or-
Tcntaçaõ vencida por Joaó Ceriía , 615. dem de Gifter

, 594.
Tentação vencida por Santo Edmundo,8ia, Treviris, & milagres que alli fèz S. Bernar*
Tentaçoens vencidas por S. Pedro,855'. do , 269. 170. /

^Terges Rio linço em fangue de Mouros, Trinta Noviços tomou S.Bernardo jufltos,'

242. go8.
Teítamento de S. Bernardo , o^-yj. Troes Cidade onde S. Bernardo fez milagres,

Thamis monte ,& Abbadiaonde, 907. 221.

Tharfo Cidade ganhada ,210. Trovas antigas de Gonçalo Ermiguei ,713.
D. Thedon ganha ai armas dos Tavoras , Tuncheyras Villa de França , & o que alli

onde, & como, 288. paflou , 219.220,
.^heobaldo Conde deCampania perícguido Turon Cidade de França, /Xf,

delRey, & porque, 217. Sua vida, & lan- Turftino ArccbiípoEboraccnfc, f%u
to fim, 461. Ajuda a fabrica de Claravíil,

'

177- TT
Theobaldo Arcebiípo de Cantuaria

, 721. \
Theodorico Conde de Flandes , 907.
Theodemiro Abbade de Lorvão , 85-5. .^T Ajamontc Villa onde cftava; 61 iT

Theodino Cardeal Legado , 762. \ D. Vafco Coutinho primeyro Conde
Theodoricopay de S. Roberto, f. dé Marialva, jóf.
Theodorico Cardeal approva a elcyçaó de Velha em Coimbra, que diflc a elReyl?.
Conrado, 192. Aftoníe.^ii.

Theotonio Píior de Santa Cruz de Coimbra, Vertidos mimofos de hum Abbadc íc qoey*

512. màraô^ 8c porque, 47 lé /

Tercla Rainha cuja filha , com quem caiada
, Vcrfos de Santa Eduvigia , 6^2l

128, Cercada em Guimarães, 119. Adoe- Viâor Antipapacomoeléyto, 20*^

ce , 8c morre no habito de Ciller , iT^x, Viótor quinta» Antipapa ,641.
D. Tercla Aftonfo mulher de Egas Monis Viótor Antipapa, 725-.

cuja filha , 537. Vida de S. Bernardo lendo Noviço , 6^. /

D.Terela lanta cafada com clRey de Leaó, Villaria Mofteyro infignc, 91:^.

loa vida , & morte , 867. Villa Suriaca onde S.Bernardo fez milagres,

Thierri Abbadia,69g. r 219.
Santo Thom às Doutor que diílc das obras de D. Vilantede Soula, fíMivíd«,& roortc,707.

S.B-rnardo, 177. D. Vilantede Caftro. lua vida, &morte,89«.
Thomàs de Eihonia caftigado ,& porqjjSi. Vilante da Cruz Converla.fua vida.Ci morte,

ibid, Vimi^



94» IS^TfEX
Vimarães quinta onde fe fundou o Moftcyio Voz do Ceo falia a S. Bernardo , 79,

dcCellas,879.
Vinguechim lugar de Inglaterra, 719.
Vinha excomungada , & ablolta poi S. Ber-

nardo , 265".

Vinho manda S. Guilhelme dar a hum po-

bre , 695.
Vinte Reis Mouros na batalha de Ourique,

ViíaodeS. AlbcricOjgS,
Viíaó de Santo Eitcvaô, 44.
VilaódeS. Bernardo acerca da pcrfeverança

de feus companheyros , 61

.

Vifaõ da grandeza de Claraval , 68.

Viiaô das penas de hum Converfo, 86.

Vifaô da vida de S. Bernardo , 91.

Uratislavia Píovincia, 674.
Urbano Papa manda cornar S. Roberto a

Molifmo,2i.
Urbano IV. approva a fefta do Sanáflimo

Sacramento, 91^.
Santa Uilula \ ilita a Santa Eduvigja , 6Z'>Í,

U<os da Oídem teyifes por S. Bernardo , 49.
Uvaldemaro Rty ucDacia, 6t Juascouías,

UvalteriodeBeaumont vio o demónio, 596.
UvarricoPrioí de Alna,9i8.

Uvelich lugar de Inglaterra, 793.
Uvercls lugar de Inglaterra

, 772,
UveftonaVilla, 791,
Uvenccslava Religiofa , 689.

.Vilaó de S. Bernardo acerca da paz da Igreja, Uvigornia Biípado de Ingiaierra , 726.

179. UvilhelmoConvcrloq dormia no Co. u,f95'.

Vilaó terribel de hum cendenado , 45*5'. Uvilhelmo Converfo , 670.
Vilaõ do Purgatório de hum Monge', 456. Uvilhelmc Biípo Mutineníe , 679,
Viíaódehum Monge defunto a hum Bifpo Uvilhebr o enfermo alcança fuude, 769.

íeo tio
, 458. Uvilhelmo curado por Santo Thomas

, 79^.
Viíaõ de muytosReligiolos que eftavaõ era Vuila mulher doente alcança faude

, 77 b.

Purgatório, 468. VuitibMoittyro ,f2i.

Viíaõ de hua alma condenada, Sc q diíle,470. Vuiezburg Cidade , 182
Vilaó de Gaudric , 525.
Vilaõ de hum Monge de Claraval , ffo,
Vilaó de hum Cónego Regrante , fi i

.

Vilaó notável de hum Conyerlo , óóç.

Viloens dcnotadoras da morte de S. Bernar*

. .. do, 35'* ''^ -"'^ *'

Viloens ,
que íe íeguiraõ depois da morte de

S.Bernardo, 361.
Viíoens de húa Freyrã de S. Bento, 7 1 o,

Viloens da morte de Santo Thomàs, 763.

Vuitíant porto de mar , 753.

X
X,

Letra traziaò os Tártaros em húa bani
deyra,686,

Xalen Cid ide de França onde era Biípo D.
Guilhelire, loi. Ve-fe alli clRey coia

S Bernardo, 306.

Vitoria delRey D. AfFonlo Henriques , 5c Xalmes ViHaonde S. Bernardo fez milagres,

295.contra quem, 12 1.

Vitoria de Reynaldo contra Rogério , 197.
Vitoria de hua tentação , & leu premio,229.

Vitoria do Conde D. Henrique , 5'59.

Vitoria do Abbade de Bouro contra Caíle-

f lhanos, 5 8f,
Vitoria de Henrique Duque de Polónio, D. Ximena cuja mulher foy,j6i

674, 675".

Vitoria Freyra dava difciplina a Santa Edu-
vigia ,681.

Vitoriaco Villa deftiuida , & por qucm,2 1
8.'

Viardo irmaõ dt S. Bernardo, fua vida,Cc

morte, 411.
Vixcondc GerVafio ,752^
Santa Umbelina iinnãa de S. Bernardo , fua

^ida, & morte, 396.
VoiodelRey D. AftoDÍo dosCoutosdeAU

cobaça, ^ii.Scíeq»

Vouga Rio, 6 15.
S01.J DEO fíONOR^ET QLQRIA.

Mm.

Xarmela Ioga- , & milagres fcytos alli por

S. Bcrnaído, 206.

Xatrcs Cidade de França onde fc vio o Papa

com elRey de Inglaterra , 140.

XenofordiaMottcyroem Inglaterra, 783.

Conio Cidade dcCaramania ganhada por

Boemundo có húa vitoria notavel,2 1 o^

ZEugma campo de Santa Eduvigia íe»

meado para pobres , 684. f Sfo.

Zuieyma filho de Muça Rey de Lamego ,

SO
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SONETO
íZ)o y^^r^ Frey Bernardino da Sylva Licenciado em Canta Theolo-

gia p em louvor defta obra y & dashi/brias do^eynodeTor-

tugal y compojlas pelo mefmo Âuthor délla.

GOzando jà da eterna melodia

Em que os Anjos a Deos vivem louvando

Eftava o primeyro AíFonío praticando

Co Capellaô mimofo de Maria.

Sinto ( Bernardo iníigne ) lhe dizia

Ver que fe vay co tempo fepultando

O que obraftes , do mundo triunfando ,

E o que eu fiz quando os Bárbaros vencia»

Perdey C lhe diz o Santo ) efle cuydado>

Que outro Bernardo v ive jà na terra

Em quem fiquey ao vivo retratado

:

E o que de nofla fama o tempo encerra

Contará por eftylo taõ louvado

Que viva minha paz , & volTa guerra.

LI



LICENÇAS
D

DO SANTO OFFICIO.

POdc-fc tornar a imprimir a Chronica dcCiftcr, ^dc que trata cita petição , &
imprcíTa tornará para fe conferir ^ Sedar licença que corra , tt ícm clia naõ cor»

rerà. Lisboa Occidental 25. de Fevercyro de 171 8.

Ribeyro, Rocha, Fr. R. Lancaflre* Portocarreyro. Carneyro»

DO ORDINÁRIO.

POdc-fe imprimir a Chronica de Cifter de que trata eftapetifaõ, & depois de

impreíTa tornará para fc conferir ,& dar licença que corra , fem a qual naõ cor^

rerà. Lisboa Occidental 28.dc Fevercyro de 1718*
Cardojo,

D o P A Ç O.

QUc poíTa tornarfc a imprimir, viftas as licenças do Santo Officio , & Ordinai

rio,& depois de impreíTo torne àMcfa para fc lhe dar licença, & ícm cila naõ

correrá. Lisboa Occidental 3, de Março de 1 718.

Botelho. P(reyra. Oliveyra. Noronha»

VIfto cflar conforme com o original pôde correr. Lisboa Occidental <S. de Ago-
flodei72o.

Rocha. Fr,R.LâncAftre, Guerreyro, Cunha. Teyxeyra.

Vlíloeftar conforme com o original pôde correr. Lisboa Occidental 7. de

Agofto de 1720.

D. y. B. L,

TAxaõ efte livro em dezoyto tqftoens cm papel. Lisboa Occidental 7. de
Agoftodei72o.

V. Prejidente. Pereyra, Oliveyra. Noronha. A ^Teyxeyra.
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